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W kwietniu tradycyjnie obchodzony jest Międzynaro
dowy Dzień Ochrony Zabytków.

W Polsce tegoroczne

uroczystości centralne odbędą się we Wrocławiu. Rozpocznie je 20 kwietnia spotkanie w kościele św. Doroty,

w którym uczestniczyć będą m.ln. konserwatorzy sztuki i inne osoby związane z ochro
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Na posiedzeniu Rady Ochrony Zabyt
ków przy ministrze kultury i dziedzictwa
narodowego zaprezentowany zostat
projekt Krajowego Programu Ochrony
Zabytków i Opieki nad Zabytkami.
Wśród zamieszczonych w tym doku
mencie postulatów zawarto koniecz
ność znalezienia skutecznego modelu
finansowania ochrony zabytków, m.in.
poprzez utworzenie funduszu pozabu
dżetowego, a także zwrócono uwagę
na położenie większego nacisku na
edukację w tej dziedzinie. Wiceminister
kultury, generalny konserwator zabyt
ków Tomasz Merta, przyjmując zgło
szone postulaty, m.in. stwierdził, że
mechanizm przyznawania na ochronę
dziedzictwa narodowego dotacji z bu
dżetu musi być bardzo klarowny. Pod
stawowym kryterium powinna tu być
wartość zabytku, jego charakter i zna
czenie, również w skali regionalnej. Za
cel wiceminister stawia sobie również
podniesienie rangi służby ochrony za
bytków, która w 1996 r. straciła autono
mię i została włączona do administra
cji wojewódzkiej.

Laureatem siódmej edycji Nagrody
im. Profesora Aleksandra Gieysztora,
przyznawanej przez Fundację Banko
wą im. L. Kronenberga za szczególne
osiągnięcia w zakresie działalności
mającej na celu ochronę polskiego
dziedzictwa kulturowego, został Pro
fesor Krzysztof Kazimierz Pawłowski,
wiceprezes Polskiego Komitetu Naro
dowego Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków ICOMOS. Profe
sor Krzysztof K. Pawłowski nagrodę
tę otrzymał za działania w zakresie re
waloryzacji zabytków polskich miast,
szczególnie za doprowadzenie do
uznania odbudowy warszawskiego
Starego Miasta za najwybitniejsze
dzieło konserwatorskie okresu powo
jennego, co zaowocowało wpisaniem
go na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, oraz za inicjatywę stworze
nia Funduszu Konserwacji i Rewalory
zacji Zabytków Warszawy.

W planie działań Społecznego Komi
tetu Odnowy Zabytków Krakowa
w 2006 r. najważniejsze miejsce zaj
mują obiekty związane z osobą Jana
Pawła II oraz z jubileuszem 750-lecia
lokacji Krakowa. Ma być stworzony
Szlak Jana Pawła II, obejmujący
miejsca, które ukształtowały osobo
wość Karola Wojtyły. Pierwszym kro
kiem do utworzenia tego szlaku bę
dzie renowacja Pałacu Biskupiego;
szlak powinien być gotowy w 2007 r.
Drugi priorytet SKOZK - zabytki
związane z lokacją Krakowa doty
czyć ma m.in. takich obiektów, jak
Sukiennice i Krzysztofory. SKOZK
chce natomiast wycofać się z finan
sowania remontu płyty krakowskiego
Rynku Głównego.

Poznań stara się o przyznanie tytułu
pomnika historii. Za miejsca szcze
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gólnie warte chronienia uznano: ko
mandorię ze śladami osadnictwa
z VIII w., Stare Miasto, Śródkę,
Ostrów Tumski, Chwaliszewo, Jeży
ce, Łazarz, Solacz, Cytadelę. Wpisa
nie Poznania na listę prezydencką
pomników historii (taki tytuł ma obec
nie 25 zespołów zabytkowych) ułatwi
łoby miastu dostęp do unijnych fun
duszy na renowację zabytków czy re
witalizację obszarów zaniedbanych.

W Łodzi powstała Fundacja Sztuki
Świata. Jej założycielami są: wybitny
reżyser David Lynch oraz Andrzej
Walczak - współwłaściciel Grupy
Atlas i Marek Żydowicz - dyrektor Fe
stiwalu Camerimage. Fundacja oraz
władze miasta i regionu chcą zrewitalizować maszynownię oraz kotłownie
dawnej łódzkiej elektrociepłowni
i otworzyć w nich centrum sztuki.
W obiekcie techniki z początku XX w.
ma się mieścić m.in. centrum festiwalowo-konferencyjne, w którym będą
się odbywać główne imprezy kultural
ne Łodzi - Festiwal Camerimage czy
Festiwal Dialogu Czterech Kultur.
Centrum ma stać się inspiracją dla lu
dzi różnych dziedzin sztuki.

Ulica Próżna w Warszawie - jedyna
zachowana w stolicy ulica z dawnego
getta żydowskiego z obustronną za
budową, ma kolejną szansę na rewi
talizację. Austriacka firma Warimpex
AG, właściciel dwóch kamienic przy
tej ulicy, przejęta zobowiązania po
przedniego właściciela - Jewish Re
naissance Foundation. Niezależnie
od remontu swoich kamienic (spór
wokół niego został już zażegnany) fir
ma ta ma zapłacić za remont na
wierzchni i wymianę latarni oraz od
nowić elewacje należących do mia
sta domów znajdujących się po dru
giej stronie ulicy. Wszystkie prace po
winny być zakończone do 2008 r.

Istniejące od ponad roku w Katowi
cach Towarzystwo Ochrony Zabyt
ków Industrialnych zostało formalnie
zalegalizowane. Jego celem jest do
kumentowanie na zdjęciach, wysta
wach, albumach zagłady zabytków
przemysłowych, organizowanie wy
cieczek szkolnych do obiektów archi
tektury przemysłowej, ogłaszanie
konkursów, występowanie o wpis
tych obiektów do rejestru zabytków.
W dalekosiężnych planach Towarzy
stwa jest założenie całej dzielnicy
przemysłowej.

W Dworku Jana Matejki w Krzeslawicach w styczniu br. odbyta się uro
czystość 152. urodzin krakowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych. W tym roku wystąpienia na uro
czystym spotkaniu poświęcone byty
czterem jubileuszom: 130. rocznicy
zakupu Dworku w Krzeslawicach
przez Jana Matejkę, 100-leciu uro
dzin XI prezesa TPSP prof. Karola Ra
fała Estreichera, 40. rocznicy otwar
cia przez prof. Karola Estreichera jr.
Muzeum w Dworku Jana Matejki oraz
10. rocznicy wyboru odrodzonego
Zarządu TPŚP. Z okazji 100-lecia uro
dzin prof. Karola Estreichera TPSP
w Krakowie wydało zestaw płyt CD

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2006

z tekstami Profesora; jeden z tekstów
- to opowieść o nieznanych dziejach
Ołtarza Mariackiego w Krakowie.

W Świątyni Egipskiej w Łazienkach
Królewskich w Warszawie otwarta zo
stała stała ekspozycja zbiorów Mu
zeum Harcerstwa. Muzeum to popula
ryzuje historię harcerstwa i służy roz
budzaniu zainteresowania młodzieży
tym ruchem. Ponadto jest centralnym
ośrodkiem wiedzy i informacji o har
cerskich zasobach muzealnych, archi
walnych, publikacjach i pracach na
ukowo-badawczych dotyczących har
cerstwa. Stała ekspozycja w Łazien
kach Królewskich składa się z części
poświęconych genezie harcerstwa na
ziemiach polskich oraz losom harcer
stwa wpisanym w biografię Aleksan
dra Kamińskiego, twórcy ruchu zucho
wego, autora Kamieni na szaniec.

W Krzyżu Wielkopolskim w dolinie
Noteci archeolodzy z poznańskiego
Instytutu Archeologii i Etnografii Pol
skiej Akademii Nauk odkryli najbo
gatsze w Europie znalezisko z okresu
mezolitu. Dotychczas najbardziej
znane było wykopalisko w miejsco
wości Friesack, kilkadziesiąt kilome
trów od Berlina. Znalezione w Krzyżu
przedmioty - to narzędzia z kości, do
oprawiania i cięcia skóry, do obróbki
drewna, ciosta, harpuny, groty strzał
narzędzia krzemienne. Znaleziono
też kilkanaście toporów i motyk z po
roża, co stanowi wielką rzadkość, po
nieważ tego typu przedmioty z su
rowców organicznych zwykle ulegają
zniszczeniu. Prace wykopaliskowe
w Krzyżu nadal są prowadzone.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
w Warszawie otworzył w zamku
Ostrogskich nową stalą ekspozycję
„Fryderyk Chopin w Warszawie, Pary
żu i Nohant". Ekspozycja ta ukazuje
najważniejsze dla kompozytora miej
sca. Ich wizerunek i atmosferę przy
wołują obrazy z tamtej epoki, pejzaże
oraz portrety bliskich mu osób i ludzi
reprezentujących kręgi artystyczne
Europy pierwszej połowy XIX w. Śą też
listy i autografy Chopina, rzeźby, forte
pian kompozytora i maska pośmiert
na. Scenariusz wystawy przygotowała
Hanna Wróblewska-Straus, a wszyst
kie eksponowane obiekty pochodzą
ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopi
na w Warszawie. Uzupełnieniem nowo
otwartej ekspozycji jest wystawa ze
zbiorów Towarzystwa im. Fryderyka
Chopina „Fryderyk Chopin w twórczo
ści rzeźbiarzy i medalierów”.

Centrum Samorządu Lokalnego w Je
leniej Górze oraz Fundacja Konrada
Adenauera zorganizowały w styczniu
br. konferencję pt. „Ochrona europej
skiego dziedzictwa kulturowego waż
nym elementem procesów integracyj
nych Dolnego Śląska jako regionu

zjednoczonej Europy". Celem konfe
rencji było kształtowanie poczucia
przynależności społeczności lokalnej
do Europy poprzez poznanie historii
i ochronę dziedzictwa kulturowego re
gionu. W programie główny nacisk
położono na możliwości w zakresie
renowacji zabytków, doświadczenia

i sukcesy w tej dziedzinie, a także per
spektywy, jakie stwarzają fundusze
Unii Europejskiej. Wśród wielu intere
sujących prezentacji przedstawiono
m.in. multilateralny projekt „Dziedzic
two kultury - Tożsamość - Dialog".

Ukazał się kolejny numer rocznika
„Muzealnictwo”, wydawanego przez
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumen
tacji Zabytków. Otwiera go dokument
Wypożyczenia w Europie, mający cha
rakter dyrektywy dotyczącej zasad
wypożyczeń obiektów i współpracy
między muzeami państw-członków
Unii Europejskiej. Zawarte w nim kon
statacje i zalecenia powinny być pro
mowane przez rządy państw człon
kowskich, Radę, Parlament Europej
ski oraz Komisję Europejską, a także
szeroko popierane i stosowane przez
muzea. W numerze znalazły się m.in.
artykuły omawiające wystawy związa
ne z obchodami Roku Śtanistawa Śtaszica oraz 100-lecia powrotu Wawelu
do Polski, zaprezentowano nową eks
pozycję w Muzeum Jana Kochanow
skiego w Czarnolesie, przedstawiono
nową siedzibę Muzeum Sportu i Tury
styki, pokazano, na przykładzie dzia
łalności Muzeum Opowiadaczy Histo
rii, w jaki sposób muzeum może chro
nić dziedzictwo niematerialne. Zrela
cjonowano wydarzenia dotyczące de
cyzji powstania Muzeum Historii Ży
dów Polskich w Warszawie oraz roz
strzygnięcia międzynarodowego kon
kursu architektonicznego na jego sie
dzibę. W numerze nie zabrakło też te
matów dyskusyjnych.

W serii wydawnictw dotyczących or
ganizowanych od 2002 r. przez Fun
dację im. Stefana Batorego semina
riów i konferencji poświęconych do
brom kultury, które w wyniku wojen
i zmian granic znalazły się na obsza
rze innych państw, ukazała się kolejna
publikacja - Własność a dobra kultury.
Zawiera ona teksty poświęcone sytu
acji własnościowej dóbr kultury w Pol
sce po 1989 r., należących do osób
prywatnych, organizacji społecznych,
kościołów i związków wyznaniowych,
a przejętych przez państwo w cza
sach PRL-u oraz wcześniej - przez
władze okupacyjne. Książka wydana
została przez Fundację Stefana Bato
rego i Wydawnictwo Trio.

Koto Naukowe Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa, działające na Wy
dziale Sztuk Pięknych UMK w Toru
niu, organizuje w dniach 30 marca 1 kwietnia br. III Międzynarodową
Studencką Konferencję Naukową pt.
„Muzeum i konserwacja na początku
XXI wieku”. Celem konferencji jest
prezentacja dorobku naukowego,
wymiana doświadczeń, poglądów
i opinii młodych naukowców z Euro
py Środkowej i Wschodniej. Ma być
to spotkanie interdyscyplinarne
z udziałem muzealników, konserwa
torów, historyków sztuki, architek
tów, archeologów, historyków. Pro
gram konferencji przewiduje dysku
sję w trzech blokach tematycznych:
Teoria konserwacji i restauracji za
bytków, Praktyczne działania kon
serwatorskie, Przemiany współcze
snego muzealnictwa.

lUflU Wiedzieć
fili więcej
Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom,
o których nie wiemy, do czego w przeszłości stużyfy oraz kie
dy i gdzie powstaty. Jednocześnie będziemy pomagać Czy
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki,
które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich
twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przy
syłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącz
nie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł
sztuki, co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy go
towi odpowiadać także na inne pytania związane z zabytka
mi. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.
„Jestem statym czytelnikiem
waszego miesięcznika i z uwa
gą czytam cykl artykułów pt.
"Wiedzieć więcej”. Jako miło
śnik, wręcz czciciel życia
i twórczości Fryderyka Chopi
na zbieram wszystko, co jest
bezpośrednio lub pośrednio
z nim związane. I tak udało mi
się kupić nuty zatytułowane
«Grande Sonate», najprawdo
podobniej dziewiętnastowiecz
ne. Zeszyt [...] oprawiony jest
w tekturowe okładki oklejone
imitacją skóry. Wymiary wolu
minu: 30,5 x 25 cm. Dolna
część strony tytułowej była
uszkodzona (oddarta) i została
uzupełniona; ze stopnia znisz
czenia papieru można wywnio
skować, że podklejenie było
wykonane bardzo dawno.
Niestety nie mam wykształcenia
muzycznego i nie wiem, co to
za nuty, a w dostępnej mi litera
turze nie mogę znaleźć informa
cji dotyczącej wydania tych kon
kretnie nut. Tak więc proszę
o udzielenie mi odpowiedzi
(oczywiście, w miarę możliwo
ści) na frapujące mnie pytania:
jakie to nuty, kiedy zostały wyda
ne i kim była ich właścicielka
(Irene Serda). Do mojej prośby
dołączam kserokopię okładki
(il. 1) i strony tytułowej nut (ii. 2)”.

równocześnie przez Karola Haslingera w Wiedniu i jego przed
stawiciela w Paryżu, Szymona
Richaulta. Obie wersje pierwo
druku obejmują 29 stron zapisu
nutowego, a pełny odpis strony
tytułowej wydania wiedeńskie
go jest następujący: „GRANDĘ
SONATĘ / pour /e / Pianoforte /
composee / par / FREDERIC
CHOPIN. / Oeuvre 4. / Propriete
des Editeurs. / N. 0 8147.

Enregistre dans /'Archive de
/'Union. Prix f. 2C. M. I Vienne, I
chez Charles Haslinger quon
dam Tobie, I Marchand de Musique etc. de la Cour Imp. et

Janusz Gdowski
Jawor

Royale, I Leipsic, chez B. Her
mann. I Londres, chez R. Cocks
&C.° / Milan, chez Jean Ricor-

Niekompletnie zachowana stro
na tytułowa druku będącego
w Pana posiadaniu pochodzi
z pierwszego wydania mło
dzieńczej Sonaty c-moll na for
tepian Fryderyka Chopina, do
konanego dopiero po śmierci
kompozytora, w maju 1851 r.,

di. Paris, chez Simon Richault”.
O okolicznościach powstania
samego utworu wiadomo nie
wiele. Przyjmuje się, że Fryde
ryk Chopin komponował go
równocześnie z Wariacjami B-dur op. 2 w latach 1827-1828
i pierwotnie nadał mu numer
opusu 3. Najprawdopodobniej

sonata stanowiła ćwiczenie
w ramach studiów z kompozy
cji u Józefa Elsnera, któremu
też
została
dedykowana.
Treść dedykacji, nieuwzględniona w wydaniu, znana jest
z zachowanego autografu
i brzmi: „A Mr Joseph Elsner,
Professeur a I’Universite Roy
ale de Varsovie, membre de la
societe philomatique de Var
sovie, Chevalier d’ordre de St

Stanislas’’.
Dzieje edycji utworu są dłu
gie i dość zawite. Pierwotnie
Chopin zamierzał wydać So

natę c-moll równocześnie ze
wspomnianymi Wariacjami
B-dur i już w liście z 9 wrze
śnia 1828 r. do Tytusa Woj
ciechowskiego wspomniał,
że obie te kompozycje wy
stał do wydawców. Będąc
w Wiedniu, odwiedził w listo
padzie 1830 r. wydawnictwo
Tobiasza Haslingera i z ża
lem stwierdził, że sonata nie
została opublikowana. Dal
sze świadectwa starań o jej
druk pochodzą z 1839 r., kie
dy gotowa już była korekta
utworu i nadany mu numer
płyt drukarskich Tobiasza
Haslingera (8147, a więc ten
sam, który widnieje na stro
nie tytułowej omawianego
druku). Wiadomo, że Chopin

korekty wydawcy nie odesłał
i do ukończenia pracy w tym
czasie nie doszło. W 1842 r.
Tobiasz Haslinger zmart, po
czym przedsiębiorstwem za
rządzała jego żona, a po jej
śmierci (w 1848 r.) ich syn
Karol. To dopiero on, jako

„Charles Haslinger quondam
Tobias", wykorzystując mate
riał przygotowany przez ojca
oraz zachowując nadany dru
kowi numer, wydał w 1851 r.
Sonatę c-moll, nadając jej

opus 4.
Jak wynika z napisów własno
ściowych umieszczonych na
okładce druku („Grandę Sona
tę / par / Frederic Chopin. /
Irene Serda”) oraz na doklejo
nym przez introligatora frag

mencie uszkodzonej strony ty
tułowej (.Irene Serda"), nuty by
ły własnością Ireny Serda-Zbigniewiczowej (1863-1954), cór
ki Teodora i Amelii z Koździańskich, mało znanej malarki uro
dzonej w Tarnowie. Irena Ser
da, po ukończeniu szkoły śred
niej u sióstr urszulanek w Tar
nowie, rozpoczęta w latach
1884-1885 studia artystyczne
w Krakowie na Kursach dla Ko
biet im. Adriana Baranieckiego.
Uczyła się tam malarstwa u An
toniego Piotrowskiego, historii
sztuki nowożytnej u Konstante
go Górskiego, a kaligrafii
ozdobnej (której próbkę pozo
stawiła na nutach) u Ludwika
Peszkowskiego. W czasie stu
diów zaprzyjaźniła się z Olgą
Boznańską. Podążając jej śla
dem, w 1886 r. udała się do
Monachium, gdzie kontynu
owała naukę w prywatnych
szkołach malarskich (u Karola
Kricheldorfa i Wilhelma Durra).
Dwukrotnie (w 1894 i 1897 r.)
odwiedziła Paryż. W 1894 r.
przebywała też w Wiedniu. Nie
wykluczone, że pierwodruk nut
z Sonatą c-moll Fryderyka Cho
pina kupiła właśnie podczas te
go pobytu w którymś z wiedeń
skich antykwariatów. W każ
dym razie musiato to być przed

1899 r. W tym bowiem roku,
poślubiwszy dr. Jana Zbigniewicza, lekarza Kasy Chorych
i radnego miasta Tarnowa, za
częta posługiwać się nazwi
skiem dwuczłonowym.
Co
skłoniło ją do tego zakupu - nie
wiemy. W biogramie malarki,
przygotowanym przez Elżbietę
Charazińską na użytek katalo
gu wystawy „Artystki polskie”
w Muzeum Narodowym w War
szawie w 1991 r., na temat
umiejętności gry na fortepianie
i zainteresowań muzycznych
panny Ireny Serda - co zrozu
miałe - nie ma ani słowa.
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STULECIE TOWARZYSTWA
OPIEKI NAD ZABYTKAMI PRZESZŁOŚCI
1906-2006
Imprezy jubileuszowe
Konferencja panelowa

„Razem w trosce o dziedzictwo”
20 kwietnia 2006 r.
Kamienica Baryczków (dawna siedziba TOnZP), obecnie siedziba Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

gospodarze konferencji: dr Andrzej Softan - wicedyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i prezes
Oddziatu Warszawskiego TOnZ oraz dr Marian Sołtysiak, prezes Zarządu Głównego TOnZ
W programie wystąpią: dr Tomasz Merta - wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator
Zabytków, prof. Ryszard Brykowski - Instytut Sztuki PAN, dr hab. Małgorzata Omilanowska - Instytut Sztuki PAN,
prof. Franciszek Midura - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, prof. Andrzej Rachuba
- Polskie Towarzystwo Miłośników Historii, prof. Stefan Kuczyński - Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Wystawa

„Sto fotogramów ze zbiorów TOnZP”

Wystawa o charakterze historycznym

„Historia i dzieło Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości"

wernisaż: 9 maja 2006 r.

wernisaż: 9 czerwca 2006 r.
siedziba Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie

siedziba Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
organizator: Instytut Sztuki PAN

współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

scenariusz: dr Piotr Jamski
współpraca: dr Ewa Monikowska

Wakacyjne praktyki studenckie
„Prace konserwatorskie na Ukrainie”
(kolegiata św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi, grobowiec
rodziny Herbertów na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie)
lipiec-wrzesień 2006 r.
podsumowanie prac: 28 października 2006 r.

organizatorzy: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy,
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
scenariusz: dr Bożena Wierzbicka
współpraca: dr Andrzej Softan, mgr Janusz Sujecki,
dr Piotr Jamski
konsultacje: prof. Ryszard Brykowski

Zakończenie obchodów Stulecia Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przeszłości

„Uroczysty koncert na Zamku Królewskim
w Warszawie”
15 grudnia 2006 r.

Łazienki Królewskie w Warszawie - Podchorążówka

Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie

wykonawcy: konserwatorzy sztuki - wolontariusze oraz studenci

organizatorzy: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

ASP w Warszawie,

oraz

ASP w Krakowie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
kierownictwo naukowe: dr Janusz Smaza, ASP Warszawa

Zamek Królewski w Warszawie i Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami

współpraca organizacyjna: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

W ramach obchodów Stulecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Oddziały Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami zorganizują na własnym terenie okolicznościowe imprezy jubileuszowe; zapowiedzi takich imprez
napłynęły już ze Słupska i Czerska, a Oddział Warszawski połączy je z Dniami Dziedzictwa Europejskiego (we wrześniu br.).

Ponadto w kolejnych numerach „Spotkań z Zabytkami" będą ukazywać się artykuły związane z Jubileuszem.

Stulecie
TOWARZYSTWA
OPIEKI
NAD ZABYTKAMI
PRZESZŁOŚCI
1906-2006

W 2006 r. przypada setna rocznica powstania
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości,
niezwykle zasłużonej organizacji dla świadomości i kultury
narodowej. Od 1974 r. jej kontynuatorem jest
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Setna rocznica powstania
Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości
RYSZARD BRYKOWSKI

o najmniej dwie, jeśli nie trzy, daty mogą
ubiegać się o honor stuletniej rocznicy: 28
października 1905 r., gdy odbyło się w Warszawie ze
branie dwudziestosiedmioosobowego grona założyciel
skiego; 28 czerwca 1906 r., kiedy miała miejsce reje
stracja pierwszej ustawy Towarzystwa; 27 października
tego samego roku, gdy odbyło się pierwsze oficjalne ze
branie organizacyjne.
W rocznicowych obchodach będzie omawiana
i podkreślana wielka rola, jaką Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami Przeszłości odegrało w budzeniu wśród
polskiego społeczeństwa świadomości znaczenia pol
skich pamiątek historycznych i zabytków, w określaniu
narodowej tożsamości w zniewolonym od 1772 r. kra
ju oraz w popularyzowaniu wiedzy o PRZESZŁOŚCI o dziejach państwa polskiego i o kulturze narodu pol
skiego.
Starając się szerzej zrozumieć rzeczywiste znaczenie
i rolę, jaką odegrało Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Przeszłości w polskim życiu narodowym i kulturalnym,
a od 1918 r. również w życiu już suwerennego państwa
polskiego, trzeba się cofnąć w głąb ojczystych dziejów
o przeszło 200 lat.
Polski i Litwy, wspólnego, unijnego państwa - Rze
czypospolitej Obojga Narodów - nie było na mapach Eu
ropy od 1795 r. Trzech sąsiadów Polski - Austria, Prusy
i Rosja - dokonało ostatecznego, trzeciego rozbioru pań
stwa polskiego, dzieląc między siebie jego ziemie i lud
ność. Europejskie mocarstwa o absolutystycznych ustro
jach przestraszyła pierwsza w Europie, a druga na świecie
po amerykańskiej, demokratyczna konstytucja polska,
uchwalona w dniu 3 maja 1791 r. w Warszawie - konsty
tucja państwa wielonarodowego i różnowyznaniowego,
które we wcześniejszych stuleciach udzielało azylu i tole-

1. Kamienica Baryczków na Rynku Starego Miasta w Warszawie
na pocztówce wydanej przez TOnZP, fotografia z 1911-1914 r.
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rowało na swym terytorium mniejsze i większe grupy
uciekinierów o odmiennych poglądach religijnych i poli
tycznych z różnych krajów europejskich.
Naród polski, od początku rozbiorów walczący
o swą suwerenność i niepodległość, zerwał się do kolej
nego powstania zbrojnego w 1863 r., tym razem ograni
czonego do ziem kolejnych trzech zaborów rosyjskich.
Po krwawo stłumionym powstaniu styczniowym, gdy za
samo podejrzenie popierania powstańców palono dwo
ry, a nawet całe wsie, aresztowano i wieszano, setkami
wywożono na Sybir, nastąpiły w różnych dziedzinach,
drogą carskich ukazów, dotkliwe represje - konfiskaty
majątków ziemskich, kasaty klasztorów, likwidacje to
warzystw społecznych i naukowych. Znoszono resztki
autonomicznej odrębności tzw. Królestwa Polskiego od
reszty ziem imperium rosyjskiego, jakie pozostały jesz
cze po stłumieniu powstania listopadowego 1830 r.,
a obszar ten nazwano po prostu Krajem Prywislańskim.
Miało to sprzyjać szybkiej rusyfikacji Polaków. Najdo
tkliwszy był jednak ukaz carski zakazujący używania ję
zyka polskiego w szkołach, urzędach, a nawet na ulicach
miast; wszystkie szyldy z nazwami urzędów, ulic, skle
pów musiały być w języku rosyjskim, co upodobniało je
do wyglądu miast rosyjskich.
Dopiero klęska rosyjskiego zaborcy w wojnie z Japo
nią (9 II 1904 - 5 XI 1905) oraz trwające w tym czasie
robotnicze strajki i demonstracje, również na ziemiach
polskich, krwawo tłumione i rozpraszane, przyniosły
pewne ustępstwa władz zaborczych. Carski ukaz toleran
cyjny z 1905 r. po przeszło 40 latach przywracał język
polski do szkól, wprawdzie na początku tylko prywat
nych, ale też do urzędów, a nawet możliwość tworzenia
polskich organizacji społecznych. Można zatem zrozu
mieć dumnie brzmiący zapis w projekcie ustawy o Towa
rzystwie, że „Całkowitą biurowość, księgi [...] i wszelką
korespondencję z osobami trzecimi Towarzystwo będzie
prowadzić w języku Polskim”!
Towarzystwo zakładali ludzie z polskich elit - intelek
tualnej, społecznej, gospodarczej, naukowej, artystycznej
oraz duchowieństwo i dostojnicy kościoła, nic więc dziw
nego, że sięgnięto do PRZESZŁOŚCI, do patriotyzmu
i tradycji. Wzorcami były królewskie i społeczne działania
oraz niezrealizowane z powodu rozbiorów projekty
oświeceniowe na polu kultury, a gdy inicjatywy te odra
dzały się w XIX stuleciu, likwidowano je w ramach po
powstaniowych represji. Ten emocjonalny stosunek do
patriotyzmu i tradycji - słowem do PRZESZŁOŚCI, za
warty został w nieco przydługiej początkowej nazwie: To
warzystwo Opieki Nad Historycznymi Pamiątkami, Za
bytkami Sztuki i Kultury Polskiej, w ustawie zarejestrowa
nej 28 VI 1906. W kolejnej ustawie PRZESZŁOŚĆ zaist
niała już w pełnej krasie w samej nazwie - Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości - a w § 1 podkreślono,
że zadaniem Towarzystwa jest „zabezpieczać od uszko
dzeń i zagłady oraz opracowywać naukowo wszelkiego ro
dzaju zabytki przeszłości”. Toteż idąc śladami poprzedni
ków, podjęto sprawę inwentaryzacji i dokumentacji za
bytków - pomników historii i dawnych budowli, groma
dzenia zbiorów muzealnych i bibliotecznych (drogą kup
na, darowizn, zapisów), urządzania wystaw, odczytów
i pogadanek dla publiczności.

6
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Nowością było otoczenie pomników i zabytków ar
chitektury specjalistyczną opieką konserwatorską, pole
gającą na udzielaniu fachowych porad właścicielom,
prowadzeniu na ich zlecenie, a także z własnych fundu
szy, zwłaszcza przy zrujnowanych zabytkach, prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych oraz mianowaniu na
całym obszarze swej działalności pełnomocników-delegatów Towarzystwa, inaczej - okręgowych, społecz
nych konserwatorów zabytków. Nową formą było też
upamiętnianie tablicami miejsc i budowli związanych ze
„zdarzeniami lub pobytem znakomitych osób”, co szcze
gólnie było cenne dla narodu pozbawionego własnej
państwowości.
Doniosłą sprawą było podkreślenie, już w pierwszej
Ustawie Towarzystwa z 1906 r., potrzeby utrzymania sto
sunków „z polskiemi i obcemi Towarzystwami i Instytu
cjami, których cele są pokrewne celom Towarzystwa”. By
ła to zapowiedź ogólnopolskiego porozumienia i ścisłej
współpracy polskich konserwatorów i społecznych opie
kunów zabytków ponad granicami zaborów.
W czterdziestoletniej działalności Towarzystwa wyod
rębnić można cztery okresy związane ściśle z ówczesnymi
dziejami narodu polskiego, w których Towarzystwo było
zmuszone do natychmiastowego wypracowania nowych
kierunków i metod pracy w zmieniającej się gwałtownie
sytuacji. Za każdym razem członkowie Towarzystwa zda
li patriotyczny egzamin. Okresy te kształtowały się w na
stępujących przedziałach czasowych: I) od wspomniane
go zebrania założycielskiego (28 X 1905) do wybuchu
pierwszej wojny światowej (28 VII 1914); 2) okres wojny
(lipiec 1914 - listopad 1918); 3) dwudziestolecie Drugiej
Rzeczypospolitej (od wysłania 16 XI 1918 przez naczel
nika państwa polskiego Józefa Piłsudskiego do państw
europejskich i do Stanów Zjednoczonych radiodepeszy
o powstaniu Niepodległego Państwa Polskiego - po wy
buch drugiej wojny światowej w dniu 1 IX 1939 r.); 4) la
ta drugiej wojny światowej i okupacji ziem polskich przez
faszystowskie Niemcy i bolszewicką Rosję, zakończone
cofnięciem uznania rządowi polskiemu na emigracji
w dniu 5 lipca 1945 r.
Pierwszy okres dziewięciu lat pod zaborem rosyjskim
- to czas niezwykłej organizacyjnej żywotności i rozma
chu, w którym stworzono nie tylko podstawy materialne
dla działalności Towarzystwa, ale zaawansowano poważ
nie prace we wszystkich zadaniach określonych w usta
wach o Towarzystwie. W tym czasie objęto interwencja
mi i pracami konserwatorskimi około 400 zabytków
w ponad 240 miejscowościach na rozległym obszarze
wszystkich kolejnych, trzech zaborów rosyjskich, sięgając
nawet poza te granice i współuczestnicząc m.in. w odbu
dowie pomnika w miejscu śmierci hetmana Stanisława
Żółkiewskiego na polach pomiędzy wsiami Sawka i Bierezowka na Mołdawii. Równocześnie pokryto siecią dele
gatów ziemie tzw. Królestwa Polskiego i część ziem za
branych (jak nazywano ziemie I i II zaboru rosyjskiego,
nawet w oficjalnej rosyjskiej terminologii). W tym stosun
kowo krótkim okresie Towarzystwo Opieki nad Zabytka
mi Przeszłości szybko zdobyło sobie w zniewolonym kra
ju autorytet narodowych organów służby konserwator
skiej, z którymi liczyli się właściciele i użytkownicy bu
dowli zabytkowych, a nawet władze zaborcze, przekazu-

2. Rękopis pierwszego projektu ustawy
Towarzystwa o nazwie Towarzystwo
Opieki nad Historycznymi Pamiątkami
i Zabytkami Sztuki i Kultury Polskiej

3. Projekt odznaki TOnZP (przed 1918 r.)

jąc Towarzystwu „pod opiekę” w 1908 r. ruiny zamku
w Czersku, będące wówczas własnością rządu rosyjskie
go. Dwa lata później (w 1910 r.) Towarzystwo otrzyma
ło na własność od darczyńców ruiny zamku w Iłży i wie
żę, zwaną ariańską, w Wojciechowie, a w 1911 r. zakupi
ło ruiny zamku w Raciążku i Kamienicę Baryczków na
Rynku Starego Miasta w Warszawie z przeznaczeniem na
siedzibę Towarzystwa. Dla porządku odnotować należy,
że od 1913 r. Towarzystwo administrowało przez kilka
lat Kamienicą Celejowską w Kazimierzu nad Wisłą, będąc
częściowo jej właścicielem.
Po przeprowadzonych badaniach architektonicznych
podjęto decyzję przywrócenia Kamienicy Baryczków sta
nu sprzed przebudowy w 1633 r. „zachowując późniejsze
cenne dodatki" (Bożena Wierzbicka)*. W odnowionej bu
dowli pomieszczono coraz bogatsze zbiory archiwalne,
fotograficzno-pomiarowe, otworzono stałą ekspozycję

coraz liczniejszych zbiorów muzealnych oraz bibliotekę,
biura i salę zebrań. W latach 1911-1914 urządzono czte
ry duże wystawy, z nich pierwszą pod nazwą „Stara War
szawa”; rozpoczęto też prace wydawnicze, m.in. publiku
jąc katalogi wystaw.
Najistotniejszą niewątpliwie sprawą dla omawianego
okresu było zorganizowanie w 1909 r. przez Towarzy
stwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości pierwszego Zjaz
du Konserwatorskiego w Warszawie, z półlegalnym
udziałem przedstawicieli ze Lwowa, Krakowa, Poznania,
na którym wymieniano poglądy na temat ochrony zabyt
ków i zasad polskiej myśli konserwatorskiej, dyskutując
o podejmowanych pracach konserwatorskich przy szcze
gólnie cennych dla kultury narodowej budowlach histo
rycznych oraz ich rekonstrukcji. Wyrazem ogólnonaro
dowej łączności było nadanie w 1910 r. Marianowi So
kołowskiemu, profesorowi pierwszej polskiej katedry hi
storii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, tytułu Ho
norowego Członka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Przeszłości.
Towarzystwo w 1907 r. liczyło 654 członków, sześć
lat później, w 1913 r. 2675 członków; w roku wybuchu
pierwszej wojny światowej składki opłaciło 1601 osób,
z pozostałymi członkami utracony został kontakt. Trzeba
podkreślić, że cała działalność Towarzystwa opierała się
na składkach członkowskich, darowiznach, zapisach
i ofiarach, procentach od kapitału oraz dochodów z im
prez organizowanych przez Towarzystwo i z posiadanych
nieruchomości.
Wybuch wojny światowej w 1914 r. nie przerwał pra
cy Towarzystwa, chociaż wielu członków, jako pracowni
ków państwowej administracji rosyjskiej, zostało przymu
sowo ewakuowanych w głąb Rosji, a działania wojenne
przerwały na pewien okres łączność z częścią terenowych
delegatów.
Po zajęciu Warszawy przez Niemców (nocą z 4 na
5 VIII 1915) członkowie Towarzystwa roztoczyli na
tychmiast opiekę nad wieloma zabytkami, stanowiący
mi dotąd rosyjskie gmachy rządowe, wśród nich nad
symbolem polskiej państwowości - Zamkiem Królew
skim w Warszawie. Na zajętych przez Niemców obsza
rach trwała wzmożona akcja inwentaryzacyjno-dokumentacyjna zabytków architektury, jak również znisz
czeń wojennych. Od wybuchu wojny Towarzystwo roz
prowadzało skierowaną do społeczeństwa odezwę
o potrzebie udzielania pomocy w ratowaniu polskich
zabytków sztuki i kultury. Przez całą wojnę Towarzy
stwo prowadziło w Warszawie działalność wystawien
niczą i wydawniczą.
Członkowie Towarzystwa, rozproszeni po olbrzy
mim obszarze imperium rosyjskiego, nawiązywali kon
takty, organizowali - obok oddziałów i kół TOnZP ist
niejących w Kijowie, Mohylewie, Moskwie, Odessie,
Piotrogrodzie, Żytomierzu - nowe jednostki, m.in.
w Charkowie, Czerepowcu, Humaniu, Jekaterinburgu,
Pietrozawodsku, Rewlu, Samarze, Taganrogu, Tomsku,
Woroneżu. Ta sieć kół Towarzystwa pozwoliła na zor
ganizowanie jednej z najważniejszych, ale i najtrudniej
szych akcji, polegającej na zbieraniu informacji o pol
skich dobrach kultury wywiezionych do Rosji w czasie
ewakuacji „Kraju Prywislańskiego” przed wojskami nie
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mieckimi, jak również o miej
scach przechowywania polskich
dóbr
kultury,
zrabowanych
w czasie rozbiorów oraz podczas
tłumienia powstań z pałaców,
dworów, zamykanych klasztorów
katolickich. Zebrane materiały
posłużyły niebawem do formuło
wania żądań rewindykacyjnych
polskich dóbr narodowych, co
znalazło odbicie w podpisanym
z Rosją Pokojowym Traktacie
Ryskim (12 X 1920). Niestety
Związek Radziecki, jako sukcesor
carskiej Rosji, nie zwrócił wszyst
kiego, powinniśmy jednak czynić
wszystko, ażeby obecne państwo
rosyjskie, sukcesor Związku Ra
dzieckiego, uregulowało zgodnie
z duchem czasu tę sprawę.
Powołanie przez naczelnika
państwa Józefa
Piłsudskiego
w dniu 18 XI 1918 r. pierwszego
rządu niepodległej Polski stawia
przed członkami TOnZP nowe zadania. Obejmują oni
liczne stanowiska w pierwszym Ministerstwie Kultury
i Sztuki oraz oddają sieć swoich delegatów do dyspozycji
państwowej służby konserwatorskiej. Podobnie stanowi
ska konserwatorów obejmują w zaborze niemieckim
członkowie Komitetu Konserwatorskiego, współpracują
cego z TOnZP.
Pierwsze dziesięciolecie upływa w ścisłej współpracy
I Wydziału Konserwatorskiego Towarzystwa z państwo
wą służbą konserwatorską. Tworzy on dla niej rodzaj ko
legium konsultacyjnego dla podejmowanych prac konser
watorskich. Wydział prowadzi też liczne prace inwenta
ryzacyjne, badania i prace konserwatorskie zarówno
w stolicy, jak i przy ważniejszych budowlach na obszarze
państwa polskiego. W tym czasie Wydział Konserwator
ski konsultuje też prace konserwatorskie przy malowi
dłach ściennych m.in. w Ciechanowie, Kobylnikach, Klu
kowie (Jan Zachwatowicz).
Wspólnie z Zakładem Architektury Polskiej Politech
niki Warszawskiej Towarzystwo zorganizowało w dniach
3-5 XI 1927 r. II Zjazd Konserwatorski, na którym zaak
ceptowano projekt ustawy o ochronie zabytków, a Towa
rzystwu Opieki nad Zabytkami Przeszłości powierzono
rolę opiekuna i doradcy regionalnych organizacji zajmu
jących się opieką nad zabytkami.
W 1928 r. Towarzystwo przeprowadziło wielką akcję
konserwatorską, przyjętą z zainteresowaniem i aprobatą
przez społeczeństwo, polegającą na odnowieniu elewacji
kamienic na Starym Rynku w Warszawie i pokryciu ich
współczesną polichromią. Niestety, realizacja tej inicjaty
wy omal nie doprowadziła Towarzystwa do kryzysu fi
nansowego.
W latach trzydziestych ciężar prac Towarzystwa prze
suwa się na działalność naukową po powołaniu w 1929 r.
(17 VI), czy raczej reaktywowaniu Wydziału II Naukowe
go, teraz pod nazwą Wydziału II Historii Sztuki i Kultu
ry. Do września 1939 r. na przeszło 90 zebraniach wygło
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szono około 100 referatów, komunikatów i recenzji z pu
blikowanych prac naukowych.
W okresie międzywojennym prowadzono zapoczątko
waną w 1911 r. działalność wystawienniczą. W latach
1919-1935 zorganizowano 22 wystawy. Ostatnią była
Wystawa Sztuki Gotyckiej, zorganizowana w salach In
stytutu Propagandy Sztuki, na którą sprowadzono 192
dzieła reprezentujące cały obszar ówczesnej Polski.
Istniejące oraz nowe, państwowe, specjalistyczne in
stytucje, jak wspomniany Instytut Propagandy Sztuki,
ograniczały różne kierunki działalności Towarzystwa,
które nigdy nie miało własnych ambicji, chciało służyć
społeczeństwu, krajowi, państwu i zasłużyło się im do
brze. Toteż samorzutnie przekazało swoje wielkie archi
wum - ponad 18 tys. klisz fotograficznych oraz bogaty
zbiór pomiarów, rysunków i opisów zabytkowej archi
tektury Centralnemu Biuru Inwentaryzacji, powstałemu
w 1929 r.; materiał ten do dziś służy do odbudowy
i konserwacji zabytków, zwłaszcza uszkodzonych i znisz
czonych w obu wojnach światowych. Zgromadzone
przez Towarzystwo zbiory muzealne, w tym bogate varsaviana, eksponowane w Kamienicy Baryczków, TOnZP
oddało Muzeum Narodowemu w Warszawie dla tworzą
cego się Oddziału Starej Warszawy, a w 1937 r. dla te
goż oddziału przekazało swoją siedzibą - Kamienicę Ba
ryczków na Starym Mieście, dzisiejsze Muzeum Histo
ryczne m.st. Warszawy.
Na początku 1939 r. ówczesny Zarząd Towarzystwa
proponuje powołać na czas ewentualnej wojny specjalną
służbę ochrony zabytków, „lecz inicjatywa ta pozostała
bez echa'' (Jan Zachwatowicz).
W latach drugiej wojny światowej wielu członków To
warzystwa służyło idei ochrony narodowego dziedzictwa.
Organizowało ekipy ratownicze, zdające swój egzamin
w czasie obrony Warszawy, gdy płonął w tzw. czarną nie
dzielę 17 września 1939 r. Zamek Królewski w Warsza
wie, a Czerwona Armia przekraczała granice Polski. W la-
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tach okupacji była to już zorganizowana służba ochrony
dziedzictwa narodowego w ramach struktur Podziemne
go Państwa Polskiego oraz Delegatury Rządu Emigracyj
nego na Kraj. Ukrywano w miarę możności cenne dzieła
sztuki, z narażeniem życia wywieziono z siedziby gestapo
w Alei Szucha w Warszawie Archiwum Centralnego Biu
ra Inwentaryzacji, dokumentowano straty - zniszczenia
wojenne i rabunki, śledząc, jak podczas pierwszej wojny
światowej, drogi wywozu i w miarę możności miejsca,
gdzie w kraju niemieckiego okupanta przechowywano
zrabowane dzieła i kolekcje. Inicjowano też, na ile było to

4. Nowogródek, ruiny zamku - pierwszy zabytek konserwowany
przez TOnZP (1906-1907)
5. Wystawa „Stara Warszawa” w salach ratusza
- pamiątki cechu kupców miasta Warszawy, 1911 r.
6. Wystawa „Ceramika i szkło polskie” w Kamienicy Baryczków,1913 r.
7. Wystawa „Bianco e nero” - nowszej grafiki włoskiej
w Kamienicy Baryczków, 1920 r.
8. Akt hołdowniczy przekazany Ignacemu Paderewskiemu
przez TOnZP w 1919 r.

(zdjęcia: 1 - w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy,
2-9 - w zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Warszawie)
Redakcja składa podziękowania p. dr. Piotrowi damskiemu
z Pracowni Fotograficznej Instytutu Sztuki PAN
w Warszawie za pomoc w uzyskaniu fotografii do artykułu.

możliwe i nie zwracało uwagi najeźdźcy, zabezpieczanie
mniej uszkodzonych budowli.
W nowej rzeczywistości nowe „ludowe władze” nie
zgodziły się na wznowienie działalności Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, chociaż członkowie
Towarzystwa wystąpili o zgodę na jego rejestrację za
raz po ogłoszeniu, że Warszawa zostanie odbudowana.
Zgody takiej nie uzyskało wówczas wiele społecznych
organizacji, w tym podobnie jak TOnZP mających
chwalebną, jeszcze z czasów rozbiorowych kartę. Bu
dując „nowy świat, nowe społeczeństwo i nowego
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9. Członkowie rządu Rzeczypospolitej Polskiej z premierem gen. Felicjanem Sławoj Sktadkowskim na czele oraz członkowie Zarządu TOnZP i Kota
w Czersku na zamku w Czersku (przed 1935 r.)

człowieka”, zrywając z przeszłością, nie można było
dopuścić do działania ludzi wychowanych w tradycji
i patriotyzmie. A Towarzystwo miało dodatkowy
grzech: było stowarzyszeniem polskich elit i inteligen
cji, ludzi mocno związanych pod każdym względem
z PRZESZŁOŚCIĄ. Nawet Polska Akademia Umiejęt
ności (do 1918 r. Akademia Umiejętności), założona
w zaborze austriackim w 1872 r., została w 1951 r.
„zawieszona” (odtworzona w 1990 r.).
Dzieje Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości mają wiele „białych plam”. Nasza wiedza o dzia
łalności jego oddziałów i kół jest skąpa i odnosi się to
nie tylko do oddziałów i kół zakładanych na obszarach
imperium carskiego, ale także w kraju w okresie mię
dzywojennym. Brak nam pełnej wiedzy o działalności
Towarzystwa w czasie drugiej wojny światowej. Czeka
na opracowanie bibliografia o Towarzystwie oraz
szczegółowy katalog zbiorów muzealnych i archiwal
nych TOnZP. Nie dysponujemy nawet pełną listą

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” apeluje gorąco do Czytelników
o kontakt, jeżeli w rodzinnych archiwach przechowują pamiątki
lub dokumenty (np. legitymacje, zaświadczenia, fotografie, ulot
ki, sprawozdania, publikacje) związane z TOnZP, a nawet ustne

przekazy dotyczące działalności tego Towarzystwa.
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członków założycieli, nie wiemy, czy znane składy oso
bowe poszczególnych Zarządów Towarzystwa są kom
pletne. Można by też dyskutować nad niektórymi reali
zacjami lub projektami prac konserwatorskich i to
z ówczesnego, a nie dzisiejszego punktu widzenia. Roz
proszeniu uległy materiały kancelaryjne TOnZP, a wie
le zaginęło bezpowrotnie.
Przez szeregi Towarzystwa przeszło ponad 3 500
członków, a w artykule tym, pisanym z okazji setnej
rocznicy TOnZP, nie padło ani jedno nazwisko, chociaż
powinno ich być wymienionych wiele, wiele dziesiąt
ków. Trzeba mieć nadzieję, że setna rocznica zainspiru
je badania, że może uda się dotrzeć z wywiadem do czę
ści rodzin członków Towarzystwa i pozyskać uzupełnia
jącą wiedzę lub materiały do monografii tak wielce za
służonego dla świadomości i kultury narodowej Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
Ryszard Brykowski

* Artykuł oparty został na publikacji przygotowanej z okazji 75. rocznicy utworze
nia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości: Ocalić Przeszłość dla Przy
szłości. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-1944 [w:] „Bibliote
ka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, Seria B, Tom LXXV (pod red. Ryszarda
Brykowskiego), Warszawa 1985; tam też znajdują się publikacje osób, których na
zwiska podano w artykule w nawiasach, poprawione również zostały niektóre da
ne do dziejów TOnZP.

„Groby robione byty w formę rozmaitą, stosowną do jakiej historii, z Pisma świętego
Starego lub Nowego Testamentu wyjętej. Na przykład reprezentowały Abrahama
patriarchę, syna swego Izaaka na ofiarę Bogu zabić chcącego, albo Józefa patriarchę
od braci swoich do studni wpuszczonego [...] Z Nowego Testamentu: Górę Kalwaryjską
z zawieszonym na krzyżu Chrystusem, z żołnierzami, którzy go krzyżowali [...]; skałę,
w której grób był wycięty I w którym ciało Chrystusowe było złożone [...] Ozdabiano te
groby rzeźbą, malowaniem, arkadami w głęboką perspektywę ułożonymi [...]
przesadzając się jedni nad drugich w ozdobnoścl grobów. ”
(Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, s. 47).

W kręgu

Wielkiego Tygodnia
1

KATARZYNA LIWAK-RYBAK

i /% / tradycji i w sztuce istniał bardzo bogaty wybór
L/ ^tematów nawiązujących do Męki Pańskiej. Wiele
’
’scen funkcjonowało na zasadzie typologii - sceny
ze Starego Testamentu stanowiły prefigurację wydarzeń
nowotestamentowych. Wybór i sposób przedstawiania
tematów o charakterze pasyjnym wynikał w dużej mie
rze z epoki, w której dzieło powstawało. W średniowie
czu np. popularne były cykle opowiadające Mękę Chry
stusa w kolejno następujących scenach. Jeden z pierw
szych takich cykli powstał w 431 r. jako dekoracja drzwi
bazyliki Santa Sabina w Rzymie. Sto lat później zrealizo
wany został cykl mozaik w kościele Sant’Apollinare Nuovo w Rawennie. Także w katedrze w Chartres jeden
z dwunastowiecznych witraży poświęcony jest wydarze
niom pasyjnym. W programach ikonograficznych stoso
wano często wspomnianą już typologię scen Starego
i Nowego Testamentu. Dobrze nam znane z kościołów
sceny Drogi Krzyżowej zaczęły pojawiać się dopiero od
XV stulecia.
Najstarsze wzmianki o święcie Paschy można spotkać
w pismach ojców Kościoła z przełomu II i III w., głównie
w dziełach Hipolita (ur. 170 r.), kapłana rzymskiego.
W jego pismach (komentarz do Księgi Daniela) pojawia
się dokładna data zarówno narodzin (25 XII), jak i śmier
ci Jezusa (25 III) - data ta jest także wymieniana w apo
kryficznej Ewangelii Nikodema: „W roku 15 panowania
Tyberiusza Cesarza [...] dnia ósmego przed kalendami
kwietniowymi, to jest dnia 25 marca.” W Tradycji Apo
stolskiej Hipolita są też informacje o liturgii wielkanocnej
i o regułach odprawiania postu.

1. Malarz gdański, „Tryptyk Jerozolimski”, skrzydło ze sceną wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy, około 1490-1497
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Cykle pasyjne rozpoczyna zwykle wjazd Chrystusa do
Jerozolimy, opisany przez czterech ewangelistów. W pro
gramie „Tryptyku Jerozolimskiego” (ok. 1490-1497) sce
na ta przedstawiona jest na pierwszym planie. Chrystus
jedzie na osiołku i błogosławi witających go ludzi. Za
Chrystusem idą apostołowie, prowadzeni przez Piotra
i młodzieńczego Jana. W opisach ewangelistów nie ma
wzmianki, że dzieci witały Jezusa podczas wjazdu do Je
rozolimy (miało to nastąpić dopiero w świątyni) - taka
redakcja tematu pochodzi z apokryficznej Ewangelii Ni
kodema. Ewangeliści i komentatorzy wczesnochrześcijań
scy oraz średniowieczni uważają, że wjazd do Jerozolimy
jest spełnieniem proroctwa starotestamentowego o przyj
ściu Króla-Mesjasza.
Niezwykle ważnym tematem jest „Ostatnia wieczerza”
- moment ustanowienia Eucharystii. Sposób przedstawie
nia tej sceny bywa bardzo różnorodny. Zazwyczaj rozgry
wa się ona we wnętrzu, Chrystus z apostołami zgroma
dzeni są przy stole. Takie przedstawienie jest podawane
w wątpliwość przez historyków. Prawdopodobnie uczest
nicy wieczerzy nie siedzieli przy podłużnym stole, lecz le
żeli - zgodnie ze zwyczajem rzymskim - na półokrągłym
tapczanie, zwanym sigma. Takie ujęcie „Ostatniej wiecze
rzy” znajduje się na mozaice w kościele Sant’Apollinare
Nuovo w Rawennie. Często spośród apostołów wyróż
niony jest św. Jan Ewangelista, który był ulubionym
uczniem Chrystusa - przedstawiano go jako młodzieńca
opierającego głowę o ramię Jezusa. Przeciwieństwem św.
Jana jest Judasz. Zwykle ukazywany on bywa z rudymi
włosami, w żółtym płaszczu (w średniowiecznej symboli
ce kolorów żółty był kolorem zdrady). Zdarza się, że tyl
ko Judasz nie ma nimbu (lub ma nimb czarny, jako sym
bol zdrady) i siedzi po drugiej stronie stołu, na znak po
gardy. „Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze mną na stole”
(Ew. wg Sw. Łk. 22, 21) - słowa te interpretowano, jako
by jednocześnie Chrystus i Judasz sięgali do misy. W Ko
ściele wschodnim przedstawiany jest także moment przyj
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mowania przez apostołów komunii od Chrystusa. Ostat
niej wieczerzy może towarzyszyć scena umywania nóg,
opisana w Ewangelii św. Jana, która ma znaczenie symbo
liczne - odpuszczenie grzechów - „Wykąpany potrzebuje
tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście
czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda,
dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».” (Ew.
wg Św. Jana 12,10-11).
Chronologicznie po „Ostatniej wieczerzy” następuje
„Modlitwa w Ogrójcu”, opisana przez wszystkich ewan
gelistów. Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana (syno
wie Zebedeusza), dlatego ci trzej zwykle są wyróżnieni
spośród pozostałych lub pokazani sami. Trzej ewangeliści
- św. Mateusz, św. Marek i św. Łukasz opisują samotną
modlitwę Chrystusa, bowiem wspomniani uczniowie za
snęli: „Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, za
stał ich śpiących ze smutku.” (Ew. wg Sw. Łk. 22, 45).
Święty Łukasz w swojej ewangelii opisuje objawienie się
Chrystusowi anioła podczas modlitwy. Najczęściej Jezus
przedstawiany jest w pozycji klęczącej, czasami (głównie
w malarstwie bizantyńskim) w pozycji leżącej i dotyka
głową ziemi. Niektóre sceny „Modlitwy w Ogrójcu” są
bardziej rozbudowane, np. w tle, za murem można do
strzec żołnierzy prowadzonych przez Judasza i dlatego
często moment „Pojmania Jezusa” ukazany jest w tej sa
mej scenerii, co „Modlitwa w Ogrójcu”.
Scena „Pojmania” zazwyczaj ograniczona zostaje do
wyeksponowania tzw. pocałunku Judasza, który to epi
zod opisany jest przez wymienionych wyżej trzech ewan
gelistów. Judasz zbliżył się do Chrystusa, żeby go pocało
wać i w ten sposób wskazać żołnierzom. Często pokazy
wana jest scena, kiedy jeden z uczniów obcina ucho słu
dze arcykapłana. Według Ewangelii Sw.Jana - to Szymon
Piotr obciął prawe ucho Malchos (słudze arcykapłana).
Po scenie „Pojmania” następują przedstawienia prze
słuchania Jezusa, które odbywało się przed Herodem Antypasem, Sanhedrynem, Piłatem, Annaszem i Kajfaszem

2. Malarz śląski, kwadryptyk ze scenami: „Modlitwa w Ogrójcu",
„Pocałunek Judasza”, „Zmartwychwstanie”, „Narodzenie”, „Zesianie
Ducha Świętego”, „Zaśnięcie Marii”, „Biczowanie”, „Cierniem
koronowanie”, XIV w.
3. Christoph Schwartz, „Podniesienie Chrystusa na krzyżu”, 1587 r.
4. Malarz póinocnoniemiecki, „Chrystus w koronie cierniowej”, druga
połowa XV w.

(każdy z ewangelistów wymienia inne osoby przesłuchu
jące Chrystusa). Potrzebna jest dobra znajomość ikono
grafii pasyjnej, aby móc poprawnie rozszyfrować sceny
przesłuchania.
A co się stało z Judaszem, który zdradził Jezusa?
W Ewangelii Sw. Mateusza czytamy: „Rzuciwszy srebrniki
ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się”
(Ew. Sw. Mat. 27, 5). Epizod ten był także relacjonowany
w ewangeliach apokryficznych - Judasz, zrozumiawszy
swoją zdradę, chciał zwrócić srebrniki, lecz nie przyjęto
ich, szydzono z niego, był wstrząśnięty „I wracał do swego
domu, aby przygotować sobie stryczek pleciony do powie
szenia się.” (Ew. Nikodema, dodatek I, 3). W niektórych
scenach ukrzyżowania widać w tle wiszącego na drzewie
Judasza.
Najwięcej miejsca śmierci Chrystusa poświęca św. Jan.
Opisuje Jezusa ukrzyżowanego pomiędzy łotrami, u stóp
którego zgromadzeni są wierni i Matka Boska, a żołnie
rze grają w kości o tunikę Jezusa. Przedstawienia „Ukrzy
żowania” często stanowią syntezę motywów z różnych
Ewangelii (w każdej jest ono inaczej relacjonowane). Po
jawiają się osoby uczniów, albo przynajmniej św. Jana,
Matka Boska, setnik rzymski mówiący „Ten jest zapraw
dę Synem Bożym”, a także personifikacje słońca i księży
ca. Zwykle ludzie zebrani pod krzyżem podzieleni są na
dwie grupy: złorzeczących Chrystusowi i jego wyznaw
ców. Maria podtrzymywana jest przez niewiastę - przed
stawienie charakterystyczne dla późnego średniowiecza
(po XIII w.). Omdlewająca Maria ukazywana jest pod
wpływem nurtu dolorystycznego (współcierpienie Marii
z Jezusem).
Ewangelie nic nie mówią o tym, że na Golgocie poja
wił się Bóg lub jego wysłannicy. Krzyż stał się ołtarzem,
na którym złożył się w ofierze Chrystus, a aniołowie go
adorowali, jako że w tym momencie zbawił świat. Przed
stawiana często u stóp krzyża czaszka może być czaszką
Adama. Istnieją średniowieczne legendy, mówiące o tym,
że na Golgocie (wzgórze czaszki) znajdował się grób AdaSPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2006
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5. „Krucyfiks mistyczny”, około 1350 r.
6. Śląsk, „Pieta z Lubiąża”, okoto 1370 r.
(zdjęcia: 1-4, 6 - Teresa Żóltowska-Huszcza,
5 - Piotr Ugier; wszystkie obiekty w zbiorach

Muzeum Narodowego w Warszawie)

ma - w teologii średniowiecznej Jezus był uważany za no
wego Adama, a Maria za nową Ewę. Jezus zmywa grzech,
który popełnił Adam. Mogą się pojawić przedstawienia
Adama jako szkieletu w sarkofagu bądź zmartwychwsta
jącego, kiedy spływa na niego krew Chrystusa. W ikono
grafii „Ukrzyżowania” występują też postacie nienależące
do narracji ewangelicznej, np. postać na ośle ze spuszczo
ną chorągwią, Synagoga i kobieta z kielichem na czworogłowym zwierzęciu, które ma każdą nogę inną, Eklezja.
Synagoga trzyma tablice z przykazaniami i ma przysłonię
te oczy, Eklezja z chorągwią triumfalną ma na głowie ko
ronę. Łączono przedstawienia starotestamentowe i nowotestamentowe, np. Mojżesz wydobywający wodę ze skały
jest prefiguracją przebitego boku Chrystusa, z którego le
je się krew i woda.
W scenie „Ukrzyżowania” może pojawić się wątek do
tyczący samego krzyża, utożsamianego z Drzewem Życia.
Istnieją legendy mówiące o tym, jakoby krzyż został wy
konany z drzewa, które zasadził syn Adama, Set, otrzy
mawszy gałązkę od anioła strzegącego raju, na grobie
Adama (lub pod językiem Adama). Z tych nasion wyrosły
trzy drzewa symbolizujące Trójcę Świętą. Owe trzy gałąz
ki znalazł Mojżesz i czynił nimi cuda, a następnie zasadził
je na górze Tabor. Za czasów króla Salomona chciano
użyć drzewa do budowy świątyni, ale nie pasowało. Kie
dy do Salomona przybyła Sybilla i ujrzała belkę drzewa
w moście, wygłosiła proroctwo o nadejściu Chrystusa.
Teologiczna myśl przewodnia opiera się na typologii upadek człowieka spowodowało Drzewo Wiadomości,
odkupienie grzechu dokona się na Drzewie Życia. Dzie
łem, które nawiązuje do tej legendarnej historii, jest kru
cyfiks z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu. Ciało Jezu
sa jest rozpięte na tzw. krzyżu widlastym, którego ramio
na mają nawiązywać do konarów drzewa. Rzeźba ta wy
różnia się niezwykłą ekspresją w ukazaniu umęczonego
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i wyniszczonego ciała Zbawiciela
(rany po biczowaniu, koronie cier
niowej, nabrzmiałe żyły). Dlatego
krucyfiks ten należy do przedstawień
o charakterze mistycznym.
Przedstawieniem dewocyjnym
związanym z Wielkim Tygodniem
jest pieta - ukazanie Matki Boskiej
trzymającej na kolanach martwe cia
ło Chrystusa. Łacińskie pietas tłuma
czymy jako miłosierdzie, bojaźń bo
żą, pobożność. Pietas Marii jest ak
tem posłuszeństwa wobec Boga,
a zarazem aktem miłosierdzia okaza
nego ludziom. Przedstawienie to ma
także charakter dogmatyczny, ponie
waż podkreśla udział Marii w dziele
Odkupienia. Istnieją trzy poglądy na
genezę piety. Pierwszy z nich wska
zuje na źródło motywu przedstawienia wywodzące się ze
sceny „Opłakiwania”. Druga teza wywodzi pietę z trzech
gatunków literackich: utworów lirycznych, epickich i mi
stycznych, opiewających ból i rozpacz Marii na Kalwarii.
Jednak największy autorytet i uznanie zdobyło twierdze
nie, że pieta jest przedstawieniem ahistorycznym, pozaczasowym i dewocyjnym - rezultatem przekształcenia
wyobrażenia siedzącej Marii z Dzieciątkiem. Motyw pie
ty rozwijał się w końcu XIV w. i był niezwykle popular
ny w XV stuleciu. Przykładem tego przedstawienia jest
„Pieta z Lubiąża”, znajdująca się obecnie w zbiorach Mu
zeum Narodowego w Warszawie. Odmianą tej sceny jest
tzw. Pietas Domini, czyli ukazanie Boga Ojca podtrzymu
jącego ciało Chrystusa. Często w scenie pojawia się sym
bol Ducha Świętego - gołębica. To przedstawienie także
nie ma źródeł kanonicznych.
Po „Zdjęciu z krzyża” i „Opłakiwaniu” następuje scena
„Złożenia do grobu”, w której biorą udział te same postacie.
Mało popularnym, ale bardzo ważnym epizodem było
„Zstąpienie Jezusa do otchłani”, skąd Zbawiciel wywiódł
dusze ludzi sprawiedliwych, którzy urodzeni przed nową
erą nie zostali ochrzczeni. Nie wspomina o tym wydarze
niu żaden z ewangelistów. Za to w Pierwszym Liście Sw.
Piotra czytamy: „Bo i Chrystus raz umarł za grzechy nasze,
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarować Bo
gu, o śmierć wprawdzie przyprawiony ciałem, ale ożywiony
duchem. Wedle którego i duchom, którzy byli w więzieniu,
poszedł przepowiadać” (3, 18-19). W Składzie Apostolskim
jest fragment, który mówi o tym momencie: „Zstąpił do
piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał.” Jednak otchłań to
niezupełnie to samo, co piekło (choć często bywają ze sobą
utożsamiane). Otchłań była przedsionkiem piekła lub miej
scem na jego skraju, z bramą strzeżoną przez szatana. Chry
stus, zstępując do otchłani, musiał pokonać szatana i sfor
sować bramę, przez co, według interpretacji typologicznej,

Wokół jednego zabytku

nawiązał do historii Samsona i Dawida. W sztukach
plastycznych najczęściej odwoływano się do bardzo
szczegółowej relacji zawartej w apokryficznej
Ewangelii Nikodema: „Wtedy Pan Jezus Chrystus
Zbawiciel wszystkich, łagodny i łaskawy, pozdrawia
jąc Adama mówi do niego dobrotliwie: Pokój ci,
Adamie, i synom twoim przez nieskończone wieki
wieków, amen” (IX, 1). Zwykle w scenach „Zstą
pienia do otchłani” ukazywano Chrystusa z krzy
żem w ręce, czasem depczącego szatana i podające
go drugą rękę Adamowi (za nim przedstawiana by
ła Ewa i prorocy).
Niezwykle ważną sceną w cyklu pasyjnym jest
„Zmartwychwstanie”, które nie zostało dokładnie
opisane przez ewangelistów (brak opisu samego
aktu zmartwychwstania). Święty Mateusz podaje
informację o strażach, które postawił Piłat przy
grobie Jezusa, aby wyznawcy nie wykradli jego cia
ła. Ewangeliści relacjonują, że rano do grobu udały
się trzy niewiasty (wg Ew. Sw. Jana tylko Maria
Magdalena). Owe kobiety miały zobaczyć pusty
grób. Ewangeliści synoptyczni opisują angelofanię
- to anioł miał przekazać informację o zmartwych
wstaniu Chrystusa. W związku z brakiem dokład
nych opisów tej sceny artyści wyobrażali ją sobie
różnie. Często Chrystus przedstawiany jest na sar
kofagu, odziany w czerwony płaszcz, ale tak, aby
były widoczne rany. Trzyma labarum - chorągiew
zmartwychwstania. Jest to atrybut Baranka Boże
go, wywodzący się z Apokalipsy. Czasami Chrystus
stoi na płycie zamkniętego sarkofagu, podczas gdy
powinien być otwarty. Być może miało to podkre
ślić nadnaturalność zmartwychwstania.
W scenie „Wniebowstąpienia” Chrystus jest
zazwyczaj ukazywany, kiedy stoi na skale i trzyma
labarum. Może być unoszony do nieba przez
anioły lub unosi się sam, adorowany przez nie.
Czasami ciało Chrystusa promieniuje światłem,
a on sam unosi się nad grobem. „Wniebowstąpie
nie” opisane jest w Ewangeliach św. św. Marka
i Łukasza oraz w Dziejach Apostolskich: „[...]
uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go
im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się
w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do
nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie
się w niebo ? Ten Jezus, wzięty od was do nieba,
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępujące
go do nieba»” (1, 9-1 1).
Epizodów związanych z Wielkim Tygodniem
jest bardzo dużo, szczególnie tych uzupełniają
cych Pasję, nienarracyjnych, np. „Matka Boska
Bolesna”, „Vir Dolorum”, „Tłocznia mistyczna”,
„Arma passionis”. Temat Wielkiej Nocy jest tak
obszerny i nierzadko skomplikowany pod wzglę
dem ikonograficznym i symbolicznym, że nie
sposób omówić go w jednym artykule. Być może
do niektórych jego wątków uda się jeszcze po
wrócić.
Katarzyna Liwak-Rybak

Pasja z daru
Lanckorońskich
udząca tak wielkie zainteresowanie
dołu. Obraz gruntownie przebadano
filmowa „Pasja" Mela Gibsona,
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk
dzieło w swej wymowie ikonograficznejnych. Ujawniono położony na zaprawie
niewątpliwie nowatorskie, wyrasta m.in.
linearny, precyzyjny rysunek, z regular
ze studiów reżysera w zakresie dawne
nym szrafunkiem, wykonanym zapew
go malarstwa. Wprowadza on często
ne gęsim piórem. Obok rysunku wystę
puje ryt.
ujęcia stanowiące odbicie tworzonych
Miguel Ximenez, malarz kastylijski
przez kilka stuleci scen Męki Pańskiej
czy związanych z Męką, jak np, Ecce
działający w Aragonii, w kręgu znanego
Bartolome Bermeja, byt jednym z pierw
Homo. Podobizna skatowanego Chry
szych malarzy hiszpańskich posługują
stusa jest wręcz kopią jego wizerunków
cych się wprowadzaną przez Niderlandznanych z malarstwa póżnogotyckiego.
czyków techniką olejną, stosował zara
W historycznym łańcuchu pasyjnych
zem technologię zgodną z włoską teorią
wyobrażeń znajduje się też obraz „Ima
i praktyką. Stylistycznie obraz, inspiro
go Pietatis" z kolekcji Lanckorońskich,
wany sztuką niderlandzką i niemiecką,
umieszczony w Gabinecie Włoskim na
jest w pełni gotycki, co akcentują ostro
Wawelu. W tej redakcji tematu scena

B

Miguel Ximenez (zm. 1505), „Imago Pietatis", 1470, tempera i olej (?)
na desce, 48,8 x 54,8 cm

z podtrzymującymi Chrystusa za ręce
postaciami Marii i św. Jana należy do
wcześniejszych i rzadszych. Chrystus
stoi w kamiennym sarkofagu, a z rany
w jego piersi spływa do kielicha krew.
W tle występuje belka krzyża i Arma
Christi - narzędzia Męki.
Jest to jedyne w zbiorach Wawelu
sygnowane dzieło w kolekcji gotyckich
i renesansowych obrazów z daru Lanc
korońskich. W dolnej części tablicy, na
sarkofagu, artysta umieścił napis: „Mi
guel Ximenez me pinto. Anno MCCCCLXX" (Miguel Ximenez mnie namalował,
Roku 1470). Nie udało się, niestety, od
czytać zakończenia napisu w dolnym,
trzecim wierszu, którego ślady ujawniła
podczas konserwacji Oliwia Buchwald-Zięcina, deska została bowiem w póź
niejszym czasie obcięta od góry i od

łamane fałdy szat. Wyznacza kierunek
twórczości artysty (działającego z cza
sem wspólnie z własnym synem), który
nigdy nie próbował przestawić się w odniesieniu do formy - na tory rene
sansowe. Tym bardziej dziwi, że ów na
wskroś średniowieczny obraz jest rzad
kim przykładem - w skali europejskiej tak wyraźnego wyeksponowania przez
artystę własnego nazwiska, zgodnie już
z renesansową samowiedzą.
Hiszpanie doceniają nasz obraz,
choć do niedawna uważali go za zagi
niony. Jest on być może częścią pre
delli nieznanego dziś ołtarza, do które
go należał obraz „Trójcy Świętej", rów
nież z kolekcji Lanckorońskich, nabyty
w 1982 r. przez Museo del Prado.

Kazimierz Kuczman
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Krzyż Legionów
ą dwa krzyże-symbole, zajmują przeprowadzenia, prócz oddziałów
wojska, także artylerii i taborów ze
ce poczesne miejsce w polskiej
świadomości dążenia do niepod znajdującego się w Dolinie Płajskiej
tzw. hotelu legionowego w miejscu
ległości w latach niewoli. Pierwszy
zwanym Holzschlaghaus (dziś G. Na
z nich - to krzyż nadziei, wzniesiony
Pasece) do Rafajłowej. Podczas prze
na przełomie wieków XIX i XX na
Giewoncie, górze śpiących rycerzy
kraczania tej historycznej granicy 28
października 1914 r. legioniści posta
w Tatrach. Drugi - to krzyż czynu na
nowili wznieść na niej krzyż, na któ
karpackiej przełęczy Rogodze Wiel
rym piechur Adam Szania wyrył ba
kie w pobliżu dawnej Rafajłowej dziś Bystrycy na Ukrainie (dawny po gnetem prosty cztero wiersz:
wiat nadwórniański w woj. stanisła „Młodzieży polska, czy widzisz ten krzyż,
wowskim), który upamiętnia prze Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż,
marsz oddziałów Legionów Polskich
Na znak potrzeby walki i trudu,
Dla sprawy Polski, dla sprawy ludu”.
jesienią 1914 r. z ówczesnej strony
węgierskiej na galicyjską, w celu po Ta pierwsza wersja tekstu została, jak
wstrzymania prącej ku południowi
mówią wspomnienia kaprala Tomzy,
w pierwszych miesiącach pierwszej
przerobiona przez sztabowców i przy
wojny światowej ofensywy rosyjskiej.
jęła brzmienie następujące:
„MŁODZIEŻY POLSKA PATRZ NA TEN KRZYŻ!
Krzyż na Giewoncie, z uwagi na
LEGIONY POLSKIE DŹWIGNĘŁY GO WZWYŻ
swe tatrzańskie położenie, do dziś
PRZECHODZĄC GÓRY, LASY I WAŁY
pozostał powszechnie znany, drugi,
po zmianie granic państwowych
DO CIEBIE POLSKO 1 DLA TWE] CHWAŁY”.
w następstwie drugiej wojny świato
wej, znalazł się na obszarze państwa
Czterowiersz ten był niegdyś
radzieckiego i na kilka dziesięcioleci
wśród młodzieży, zwłaszcza harcerzy
skrył się w przymusowym nie tylko
i turystów, powszechnie znany, ni
zapomnieniu, ale i niebycie. Usytu
czym Katechizm polskiego dziecka
owanie jednak na zagubionej wśród
Władysława Bełzy. A w okresie mię
karpackich lasów przełęczy na dale
dzywojennym licznie oni do krzyża
kich, zapomnianych obrzeżach impe
na Rogodzach dążyli, gdyż pomniki
rium pozwoliło mu przetrwać burze
i cmentarne kwatery legionowe były
dziejowe i próby unicestwienia. Za wówczas otoczone opieką szczególną.
pewne dzięki temu mógł po latach,
Bardzo uroczyście obchodzono w te
już w nowej politycznej rzeczywisto renie rocznice czynu legionowego,
ści, na nowo zaistnieć dla pokoleń
a dla powszechnego upamiętnienia
znających okres międzywojenny li
tych walk oraz zapoznania szerszych
tylko z opowieści.
rzesz społeczeństwa z trasami prze
Przełęcz
Rogodze
Wielkie
marszu legionowych żołnierzy popro
(1130 m n.p.m.), zwana później Prze wadzono liczne szlaki historyczne.
łęczą Legionów (a niekiedy błędnie
Rogodze Wielkie zajęły więc zna
Przełęczą Pantyrską, od położonego
czące miejsce wśród pomników o zna
w jej pobliżu szczytu Pantyr), znajduje
czeniu ogólnonarodowym. Pierwotny
się w głównym grzbiecie Karpat, sta
krzyż zastąpiono kolejnym drewnia
nowiącym historyczną granicę - od
nym, a ten w 1931 r. żelaznym, osa
drugiej połowy XIV w. polsko-wę
dzonym w kamiennym kopcu. W nim,
gierską, a od 1918 r. polsko-czecho
od strony wschodniej, umieszczono
słowacką (z krótkim epizodem zamia
dwie piaskowcowe tablice: górną, na
ny jej na polsko-węgierską tuż przed
której wyryto powyższe strofy, oraz
drugą wojną światową). Przez prze
dolną z inskrypcją:
łęcz tę oddziały Legionów (późniejsza „CZTEROWIERSZ TEN WYPISAŁ BAGNETEM NA /
II Brygada, zwana Karpacką lub Żela DREWNIANYM KRZYŻU UCZESTNIK BOJÓW
LEG. / SZEREG. ADAM SZANIA W 1914. KRZYŻ
zną) zbudowały w trudnym górskim
terenie i rekordowo krótkim czasie
TEN ODBUDOWAŁA / KOMISJA GRANICZNA 16
PP 10 P. SAP. INŻ. SZPILKA, / KAPITAN BIEŃ 1925 R
kilku zaledwie dni drogę wozową,
tzw. Drogę Legionów, dla szybkiego
- Z INICJATYWY I ZA STARANIEM / STAROSTY
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POWIATOWEGO MGR PRAW FRANCISZKA SOKO
ŁA / ZBUDOWANO NINIEJSZY POMNIK W 1931 /

KRZYŻ ŻELAZNY UFUNDOWAŁ /INŻ WŁODZIMIERZ
ŁODZIŃSKI”.

Krzyż wykonany został ze stalowej
odlewanej rury o średnicy 13 mm
i grubości płaszcza 6 mm. Liczy on
około 8 m wysokości, przy rozpiętości
ramion około 3 m. Jego podstawę sta
nowi kopiec o wysokości 2,15 m, zbu
dowany z piaskowcowych złomów,
i obwodzie u podstawy około 17 m.
Przestrzenie między głazami wypełnia
ziemia, porośnięta drobną roślinnością.
Solidny materiał i mocne posado
wienie pozwoliły tej konstrukcji prze
trwać do dziś w stanie prawie nienaru
szonym. Prawie, bo drobne uszkodze
nia nie zostały bynajmniej spowodo
wane działaniem czynników atmosfe
rycznych - w czasach radzieckich były
próby zwalenia krzyża, czego dowo
dem jest ślad nadpiłowania i przecięcia
płaszcza rury w jej dolnej części piłą do
metalu oraz otwory i wgniecenia od
ostrzelania z broni maszynowej, także
zniszczona (skuta i zatarta) została
marmurowa plakieta wyobrażająca or
ła - godło państwa - umieszczona
w kamieniu nad czterowierszem na
górnej tablicy.
W ostatnich latach programem
odnawiania objętych zostało wiele po
mników legionowych znajdujących się
w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej,
jednak ten najważniejszy i niegdyś naj
bardziej znany pozostawał nietknięty
ręką konserwatora - zapewne z uwagi
na znaczne oddalenie, brak nie tylko
dobrej drogi dojazdowej, ale nawet
pieszej (obecnie na Przełęcz Legionów
wiedzie z Rafajłowej szlak turystycz-
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1.2. Krzyż Legionów na
zdjęciu sprzed drugiej
wojny światowej (1) i po
przeprowadzeniu prac
konserwatorskich
w 2005 r. (2)
(fot. 2 - Jan Skłodowski)

ny, oznaczony, jak niegdyś, żółtym
n
paskiem na białym tle). Czas takich
h
prac nadszedł po siedemdziesięciuu
czterech latach. Już w lipcu 2004 r.
została wykonana, przy aprobaciee
prof. Ryszarda Brykowskiego z Zarząj-
du Stowarzyszenia „Wspólnota Pol1-

ska” i staraniem auto
ra niniejszego tekstu,
konserwatorska eks
pertyza stanu zacho
wania obiektu. Oglę
dziny dokonane przez
specjalistę konserwa
tora Janusza Mroza
z Warszawy nie wyka
zały istotnej degrada
cji metalu i kamienia,
jako że korozja po
wierzchni krzyża nie
nosiła cech głębokiej
penetracji, a wyrazi
stość kutych w kamie
niu liter tylko w nie
wielkiej mierze zosta
ła osłabiona przez za
tarcia i inwazję glonów oraz mchów,
Na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej określony został zakres prac
przy stalowej konstrukcji krzyża oraz
kamiennych tablicach i w końcu września 2005 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przy wsparciu finanso

wym Senatu RP zorganizowało wy
jazd konserwatora w celu poprowa
dzenia tych prac. Krzyż oczyszczony
został z rdzy i zabezpieczony anty
korozyjnymi farbami - podkładową
i nawierzchniową; jego barwa uległa
tylko nieznacznej zmianie w stosun
ku do pierwotnej. Również oczysz
czone zostały i zaimpregnowane po
wierzchnie i litery inskrypcji obu ka
miennych tablic. W ich sąsiedztwie
na prawo, na wysokości tablicy dol
nej, została umieszczona tablica trze
cia, także piaskowcowa, upamiętnia
jąca w językach ukraińskim i polskim
przeprowadzone prace konserwator
skie. Treść tej inskrypcji jest nastę
pująca: „ODNOWIONO STARANIEM / SE
NATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
I STOWARZYSZENIA / «WSPÓLNOTA POL
SKA* / A. D. 2005”.

Uporządkowany został także ka
mienny kopiec, stanowiący podstawę
krzyża - liczne złomy, które osunęły
się lub zostały rozrzucone u podnó
ża, wróciły na pierwotne miejsce.
Wykonane przy krzyżu prace nie
tylko wzmocnią jego trwałość na dal
sze lata, ale stanowią przede wszyst
kim dowód uszanowania ludzi,
miejsc i zdarzeń, ważnych dla zacho
wania ciągłości naszych dziejów.
Jan Skłodowski

Spotkanie z książką

PRZEWODNIKI PO KRESACH
o autorze książki: „Pan Zbigniew Hauser, najlepszy i najskrupulatniejszy inwentaryzator,
arszawskie wydawnictwo Burchard Edition od 1997 r. wydaje ilustrowane prze
wodniki po zabytkach kultury na Kresach. Jak podkreśla założyciel oficyny Prze
jakiego znam, przemierzy! całą Białoruś - koleją, autobusami, samochodem i bardzo
mysław Burchard, książki te są „w istocie katalogiem zabytków i lekcją historii częściczęsto na piechotę - odwiedzając wszystkie opisane miejscowości z wyjątkiem kilku
wiosek położonych na terenach poligonów". Efektem tych wypraw stała się dokładnie
obszaru określanego w naszej świadomości jako KRESY". Najpierw ukazał się prze
wodnik po Białorusi, a kolejno - po Litwie i (trzytomowy) po Ukrainie. Tematyka Kre
opracowana publikacja.
sów często pojawia się na lamach „Spotkań z Zabytkami” w osobnym dziale „Spotka
Przedstawione w przewodnikach miejscowości opisane zostały w porządku alfa
nia na Wschodzie". Jednym z autorów, którzy często publikują tu artykuły, jest Zbi
betycznym. Po krótkim rysie historycznym następuje szczegółowa charakterystyka za
gniew Hauser. Od lat zafascynowany problematyką Wschodu, stara się przekazać na
bytków; każdy opatrzony został gwiazdkami, których liczba w przekonaniu autora
bytą w trakcie wielu wędrówek wiedzę nie tylko w artykułach, ale i w przewodnikach.
określa atrakcyjność danego obiektu dla turysty. Szczególnie podkreślone zostały nie
Nakładem wydawnictwa Burchard Edition ukazały się trzy przewodniki napisane
liczne już ślady polskości na tych ziemiach. W niektórych muzeach zachowały się pol
przez Zbigniewa Hausera: wydany w 2003 r. czwarty tom Ilustrowanego przewodnika
skie monety czy kafle z wizerunkiem polskich królów, obrazy polskich malarzy, doku
po zabytkach kultury na Ukrainie, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschod
menty o nadaniu praw miejskich z rąk polskich władców, a na kilku cmentarzach od
niej (2004 r.) i Nowy ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi (2005 r.).
naleźć można polskie inskrypcje. W przewodnikach nie ma zdjęć (z wyjątkiem okła
Trzy tomy wcześniej wydanych przez Burchard Edition przewodników po Ukrainie
dek), ilustrują je rysunki, co nadaje książkom interesującą szatę graficzną. Do każde
okazały się nie w pełni odpowiadać oczekiwaniom czytelników, stąd pomysł na kolej
go przewodnika dołączona została szczegółowa mapka, w każdym jest zamieszczo
ną część. Napisana przez Zbigniewa Hausera książka - to pierwsze polskie wydaw
na bibliografia, indeks nazwisk i miejscowości. Przewodnik po Ukrainie wzbogacony
został ponadto słownikiem terminów architektonicznych i słownikiem wezwań cerkiew
nictwo o Zadnieprzu, czyli wschodniej Ukrainie (wydane dotychczas przewodniki koń
czyły się na Kijowie). Przedstawione tu również zostały ziemie południowej Ukrainy
nych (to raczej unikatowa, warta odnotowania forma popularyzacji).
(z Odessą, Mikolajowem i Chersoniem) oraz Krym, a także dwa miasta - Kiszyniów
Tereny Kresów wciąż są nie do końca poznane, rzadko odwiedzane ze względu
i Soroki, należące dziś do Mołdawii, lecz w XIX w. związane politycznie i gospodarczo
na niestabilność sytuacji politycznej. Omówione wyżej przewodniki tym bardziej warte
z Ukrainą.
są przeczytania. Nawet jeśli nie będzie możliwości skonfrontowania zawartych tu wia
Kolejny przewodnik napisany przez Zbigniewa Hausera obejmuje Galicję
domości podczas zwiedzania zabytków, historia przedstawiona w takiej formie zosta
Wschodnią. Przedstawiony tu został Lwów oraz obecne obwody lwowski i iwanofrannie zapamiętana na dłużej.
kowski (pokrywają się z przedwojennymi polskimi województwami lwowskim i stanisła
Przewodniki wydawane przez Burchard Edition rozprowadzane są w systemie
wowskim).
wysyłkowym przez Księgarnię NEPO. Zamówienia można składać na kartach poczto
Przewodnik po Białorusi nie jest wznowieniem wydanego po raz pierwszy w 1997 r.
wych pod adresem: Księgarnia Wysyłkowa NEPO, skrytka pocztowa 105,01-800 War
przez Burchard Edition bedekera To nowa książka nowego autora, dokumentująca
szawa 45, telefonicznie i faksem (022 663-58-41) oraz e-mailem (sklep@nepo.pl;
obecny stan zabytków na tym terenie. Jak pisze we wstępie Przemysław Burchard
www.nepo.pl/burchard). (ek)
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Renesans w Dynowie
iedostrzeżony przez autorów
opracowań naukowych i publi
kacji dotyczących renesansu
w Polsce, ale także pomijany w
nych przewodnikach turystycznych
kościół św. Wawrzyńca w Dynowie
oczekuje na przeprowadzenie rzetel
nych badań oraz monografię. Kościół
ten należy do najstarszych i najcenniej
szych zespołów sakralnych w połu
dniowo-wschodniej Polsce. Rodowo
dem sięga w głąb średniowiecza, gdy
z nadania królewskiego północne tere
ny ziemi sanockiej stały się własnością
możnego rodu Kmitów. Ich dziełem
było założenie miasta Dynowa
(wzmiankowanego po raz pierwszy
w 1423 r. i do końca XV w. występu
jącego pod nazwą Denow) oraz budo
wa drewnianej świątyni Narodzenia
Świętej Marii Dziewicy. Małgorzata
z Kmitów dokumentem z 1462 r. do
konała bogatego zapisu na rzecz ko
ścioła w postaci sąsiedniej wsi Ulanica
oraz ziem ciągnących się szerokim pa
sem na zachód od wałów miejskich do
granicy wsi Lubno. Darowizny i przy

N
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wileje były nadawane także przez ko
lejnych właścicieli Dynowa - Wapowskich, Krasickich, Ogińskich, Ożarow
skich
licz oraz Trzecieskich.
Z braku dokumentów źródło
wych trudno ustalić chronologię bu
dowy już murowanej świątyni św.
Wawrzyńca. Być może najazdy tatarsko-tureckie na przełomie XV i XVI w.
spowodowały spalenie miasta i drew
nianego kościoła. Zniszczenia były
znaczne, gdyż król Aleksander Jagiel
lończyk w 1504 r. zwolnił miasto na
trzy lata z podatków. Król Zygmunt
I Stary przedłużył okres ulg na dalsze
lata, a w 1512 r. ustanowił dla Dyno
wa dwa jarmarki rocznie, jeden
z nich 10 sierpnia w dniu św. Waw
rzyńca, patrona kościoła i miasta.
Widocznie już w tym czasie było wy
budowane prezbiterium - najstarsza
część gotycka świątyni.
Kościół św. Wawrzyńca zbudowa
ny jest na planie krzyża łacińskiego,
orientowany, jednonawowy z transeptem, który tworzą kaplice kopułowe
Matki Bożej Dynowskiej i Pana Jezusa,

przykryte dachami namiotowymi, za
kończonymi glorietami. Wejście głów
ne umieszczone zostało w masywnej
wieży, zajmującej z niewielkim zwęże
niem prawie całą szerokość nawy. Na
wprost wejścia południowego znajduje
się kaplica św. Antoniego, a nad nią wychodząca emporą do nawy kaplica
kolatorska św. Józefa.
Świątynia, zaprojektowana jako
obiekt obronny strzegący północno-zachodnich umocnień miejskich,
o potężnych murach, przekraczających
w niektórych miejscach grubość 3 m,
budowana była z przerwami w ciągu
XVI w. W 1604 r. budowę doprowa
dzono do końca dzięki Katarzynie
Wapowskiej i jej synowi, najwybitniej
szemu przedstawicielowi tego rodu,
Janowi Stanisławowi Wapowskiemu,
kasztelanowi przemyskiemu; dynowski kościół stał się mauzoleum rodo
wym Wapowskich. W 1617 r. odbyła
się konsekracja świątyni.
W wyniku najazdu szwedzkiego
i wspomagającego Karola Gustawa
księcia siedmiogrodzkiego Jerzego

------------------------- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Kościót św. Wawrzyńca w Dynowie,
elewacja zachodnia z portalem wejściowym
z XVII w.
2. Renesansowa brama w ogrodzeniu
kościoła z XVII w.

3. Portal z XVII w. w kruchcie zachodniej
pod wieżą
4. Prezbiterium kościoła, widoczne sklepienia
o osnowie promienistej

5.6. Sklepienia w nawie głównej (5)
i w kaplicy Pana Jezusa (6)

(zdjęcia: Józef Kędzierski)

Rakoczego w 1657 r. miasto i kościół
zostały częściowo spalone. Można
domniemywać, że spaleniu uległ dach
świątyni i być może wysoka tempera
tura spowodowała spękania sklepień.
Nie mogły ulec zniszczeniu potężne
mury, wzmocnione od zewnątrz
przyporami. Już w 1663 r. kościół zo
stał ponownie konsekrowany.
Zdobienia sklepień kościoła
w Dynowie, w postaci profilowa

nych listew, przypominają dekoracje
tzw. manieryzmu lubelskiego, który
pojawił się na ziemiach koronnych
około 1600 r. Biorąc pod uwagę da
tę zakończenia budowy świątyni,
byłby to przykład najwcześniejszego
wystroju w stylu lubelskim. Zakła
dając jednak możliwość zawalenia
się sklepień w czasie pożaru
w 1657 r., można przyjąć, że skle
pienia zostały zrekonstruowane po

śladach wątku gotyckiego i ujednoli
cone w rozprzestrzenionym już
w połowie XVII w. w wielu dzielni
cach Rzeczypospolitej, nowym sty
lu. Posługując się klasyfikacją prof.
Adama Miłobędzkiego {Architektura
polska XVII w., PWN, Warszawa
1980), dynowskie kompozycje sklepienne możemy zaliczyć:
- w prezbiterium do kompozycji
o osnowie promienistej, w której
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2006
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można się dopatrzyć związków z go
tyckim sklepieniem krzyżowym;
- w nawie głównej do kompozycji
o osnowie sieciowej, wywodzącej się
z późnogotyckich ożebrowań siecio
wych;
- w kopułach bliźniaczych kaplic
transeptu (Matki Bożej i Pana Jezusa),
w których występują średniowieczne
narożne trompy, do kompozycji
o osnowie mającej pierwowzór w go
tyckich sklepieniach gwiaździstych.
W XVIII w. nastąpiły kolejne zmia
ny w kościele. Wymieniono zniszczone
ołtarze na okazałe, barokowe, pocho
dzące z dobrego warsztatu, prawdopo
dobnie lwowskiego. W końcu stulecia,
w związku z zarysowaniem się ściany
południowej wieży, zaistniała koniecz
ność obniżenia jej do wysokości nawy.
Materiały rozbiórkowe wykorzystano
do budowy w narożniku murów ogro
dzenia jednokondygnacyjnej baroko
wej dzwonnicy, którą na początku XX w.
nadbudowano i zwieńczono neobarokowym hełmem, wzorowanym na
dzwonnicy katedry przemyskiej.
W przyziemiu dzwonnicy utworzono
kaplicę św. Teresy, fundacji ks. Jana
Śmietany.
Okaleczona częściową rozbiórką
wieży świątynia oczekiwała na swych
ostatnich wielkich restauratorów. Byli
nimi proboszcz Gabriel Sałustowicz,
świetny organizator życia spoleczno-

-gospodarczego w mieście, oraz archi
tekci krakowscy z Tomaszem Bryliń
skim, którym zlecono przeprowadze
nie renowacji zespołu kościelnego (ich
dziełem jest także neoromańska kapli
ca na Starym Cmentarzu oraz nowa
plebania wraz z założeniem parko
wym, które miało służyć również
mieszkańcom miasta). W latach dzie
więćdziesiątych XIX w. i na początku
XX w. wykonano zamknięcie szczytu
kościoła w miejscu rozebranej do wy
sokości nawy wieży; widocznie rekon
strukcja wieży w pierwotnej postaci
była zbyt ryzykowna. Fasada w tej czę
ści otrzymała wykończenie esownicowe i została ozdobiona posągami kró
lowej Jadwigi i króla Władysława Ja
giełły. Wewnątrz wybudowano muro
wany chór oraz rozbudowano kruchtę
południową, a na jej szczycie umiesz
czono figurę Archanioła Gabriela.
Dach świątyni wzbogacono stylową
sygnaturką i zwieńczeniami kaplic
transeptu. W tym okresie mogły nastą
pić zmiany w zdobieniu renesansowej
bramy, znajdującej się w ogrodzeniu
dawnego cmentarza, na wprost połu
dniowego wejścia do kościoła. Brama
ta ma wyjątkowo piękny kształt, wy
ważone proporcje, bogatą ornamenty
kę. Być może na zwieńczenia bocz
nych skrzydeł wprowadzono posągi
archaniołów: św. Rafała i św. Michała,
a na płycinach frontowych - hermy

i główki aniołów, podnosząc walory
plastyczne tego niezwykłego obiektu.
W wystroju kościoła na uwagę za
sługują renesansowe, wykute w pia
skowcu portale: w kruchcie zachod
niej - pod wieżą, z hermami i moty
wami okuciowymi w stylu manieryzmu niderlandzkiego, oraz w kruch
cie południowej - z motywami roślin
nymi i główkami aniołów.
W kościele św. Wawrzyńca znajdu
je się jeszcze wiele innych cennych za
bytków: barokowy ołtarz główny,
w tym stylu ołtarze w kaplicach tran
septu, obraz Matki Bożej Dynowskiej
z Dzieciątkiem i chrzcielnica z XVII w.,
rokokowy prospekt organowy, baro
kowa ambona, ołtarz z obrazem św.
Antoniego oraz ponadnaturalnej wiel
kości rzeźba Chrystusa Ukrzyżowane
go w kaplicy św. Antoniego, epitafium
inskrypcyjne Stanisława Wapowskiego
z marmuru, ufundowane przez jego
żonę Magdalenę w 1540 r., umiesz
czone nad wejściem do zakrystii, oraz
neorenesansowe stalle w prezbiterium.
Zespół kościoła św. Wawrzyńca
w Dynowie, z uwagi na walory archi
tektoniczne i artystyczne, powinien
zainteresować historyków ze środo
wisk naukowych Krakowa, Lublina
i Rzeszowa, a także znaleźć się
w przewodnikach turystycznych.
Józef Kędzierski

Spotkanie z książką

ORGANY NA MAZOWSZU
ydana pod koniec ubiegłego roku w Płocku przez Towarzystwo Na
We wstępie do książki autor pisze: „Lansowano niegdyś hasło, że najpięk
ukowe Płockie książka Wiktora Zygmunta Lyjaka Organy na Mazowszu
niejsza jest muzyka polska. Pisano, że swego nie znamy i dlatego chwalimy cu
w Diecezji Płockiej od XV wieku do 1881 roku - to na naszym rynku wydawdze.
 W wypadku organów w Diecezji Płockiejjest inaczej, wiemy już o nich spo
niczym pozycja niezwykła. Jest to bowiem pierwsze tak szczegółowe dzie
ro i bez cienia wątpliwości możemy stwierdzić, że nie były ani najpiękniejsze,
ło poświęcone organom na Mazowszu. Jego autorem jest absolwent Pań
ani w jakiś szczególny sposób okazale. Opracowanie ich dziejów owocowało
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof. Jo
w początkowej fazie znakomitymi odkryciami europejskiej miary, lecz później
achima Grubicha, a obecnie koncertmistrz na tym instrumencie, z niezwy
oszczędzało, a nawet skąpiło takich fajerwerków. Gdyby przedstawić zagad
kle bogatym repertuarem dziel organowych i dużym dorobkiem koncerto
nienie na wykresie, trzeba by narysować dwie linie krzyżujące się dokładnie
wym, doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk,
w środku. Wznosząca świadczyłaby o liczebności, opadająca,
rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o jakości organów i pochodnych od nich instrumentów. Punkt
w zakresie dokumentacji i konserwacji zabytkowych orga
styczny wypadlby bezpośrednio przed «Potopem». Choć brzmi
nów, członek Rady Naukowej Krajowego Ośrodka Badań
to jak podsumowanie całości pracy [...] ma jednak nieść prze
i Dokumentacji Zabytków, wykładowca w Chrześcijańskiej
stanie o innym wydźwięku. Warto - w co nie wątpię - poznać
Akademii Teologicznej w Warszawie. Wiktor Z. Lyjak jest tak
prawdziwe dzieje polskich organów na podstawie ich wyimka.
że autorem wielu artykułów i encyklopedycznych haseł po
Diecezja Płocka nie była szczególnie upośledzona pod tym
święconych zabytkowym organom, publikowanych także na
względem, a problem wzlotu sztuki organmistrzowskiej, następ
lamach „Spotkań z Zabytkami”.
nie zaś jej upadku, dotyczył szerokiego obszaru kraju".
W omawianej pracy - będącej de facto znacznie rozbu
Książka liczy 451 stron i składa się z przedmowy, wstę
dowaną wersją dysertacji naukowej autora - wykorzystał W.
pu, sześciu rozdziałów, w których chronologicznie omówione
Z. Lyjak ogromną bazę źródłową, podaną in extenso w toku
zostały organy oraz instrumenty pochodne w Diecezji Płoc
bezpośredniej narracji lub ujętą w postaci odsyłaczy i uzupeł
kiej, obszernego rozdziału poświęconego dziejom instru
nień w budzących podziw ze względu na liczebność 2 586 (!)
mentów na tym terenie oraz zakończenia, aneksu zawierają
przypisach. Opisał w niej i omówił zarówno organy znane, jak
cego teksty źródłowe, wykazu źródeł i bibliografii, wykazu
i nieznane lub zapomniane. Jest to więc książka, która z pew
skrótów, spisu ilustracji, indeksu osobowego i geograficzne
nością będzie mogła służyć wszystkim tym, którzy zainteresowani są pro
go. Można ją kupić bezpośrednio w wydawnictwie, składając zamówienie
blematyką dawnych instrumentów muzycznych oraz historią kościołów na
pod adresem: Towarzystwo Naukowe Płockie, PI. Narutowicza 8, 09-402
Mazowszu.
Płock lub zgłaszając je telefonicznie (0-24 366-99-50). (wp)
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Hucisko - ostatni taki dwór
Składa się z ośmiu izb mieszkalnych,
a południe od Krakowa, koło
trzech innych pomieszczeń i pięciu
Gdowa - w Hucisku znajduje
się dwór, którego wyjątko piwnic. Ma bogaty wystrój wnętrz.
wość do końca 2004 r. polegała naDwór położony jest na wzniesie
niu w osiemnastowiecznym parku
tym, że miał autentyczne wyposaże
krajobrazowym, w którym znajduje
nie, sięgające pierwszej połowy XIX w.
się wiele cennych okazów drzew; sie
Dwór ten od 1817 r. bez przerwy na
dem dębów - to pomniki przyrody.
leży do tej samej rodziny Lipowskich.
W skład zespołu dworskiego oprócz
Zbudowany został w latach 1815dworu jeszcze w latach osiemdziesią
-1817 dla Emanuela von Lipowskie
tych XX w. wchodziły (jednak już
go. Być może stanowił przebudowę
budowli starszej, pochodzącej z 1764 r.
wtedy bardzo zaniedbane) zabudowa
nia gospodarcze z połowy XIX w.:
Jest to budynek klasycystyczny,
dwie oficyny, stajnia - murowana,
wzniesiony z kamienia (piwnice) i ce
stodoła - murowano-drewniana, spi
gły, na planie prostokąta, parterowy,
chlerz - drewniany i drewniana wiata
od tyłu - wskutek spadku terenu, na
wysokim podmurowaniu, podpiwni kryta dachówką.
Pierwotnie do klucza Hucisko na
czony. Od frontu ma nieznaczny,
leżały wsie: Hucisko, Rudnik, Winiaa w elewacji ogrodowej - wydatny
ry, Stawkowice, Niżowa i Niezdów.
ryzalit. Na narożnikach budowli i ry
Pierwszym właścicielem Huciska był
zalitów występuje boniowanie.
Emanuel von Lipowski, przybyły
Gzyms koronujący jest kostkowy,
z Moraw rezydent pełnomocny i na
obramienia drzwi - klasycystyczne.
Dwór, nakryty czterospadowym da miestnik cesarza Austrii Franciszka I
w Krakowie. Pełnił tę funkcję od
chem z dachówki, jest dwutraktowy,
1818 r. do śmierci w 1827 r. Hucisko
siedmioosiowy, o powierzchni użyt
było letnim domem barona. Po śmierkowej 337 m2 i kubaturze 1853 m3.

N

1. Dwór w Hucisku
2. Plan dworu

ci Emanuela właścicielem dóbr Huci
sko, wsi Rudnik i Winiary został jego
syn Karol, który w 1827 r. otrzymał
indygenat dworu austriackiego z tytu
łem harona, a po nim jego syn Adolf,
żyjący w latach 1830-1907. Następ
nie dwór wraz z około 170 ha ziemi
drogą spadku przechodził na kolej
nych potomków: Edwarda (1866-1942),
jego syna Tadeusza (1891-1944) i wresz
cie - urodzonego w 1920 r. - Stefana,
syna Tadeusza. Stefan Lipowski był
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3. Emanuel
von Lipowski
- pierwszy
właściciel
Huciska

4. Stefan
Lipowski
-ostatni
właściciel
dworu

5.6. Fragmenty
wnętrza salonu
(zdjęcia:

1, 4-6 - Maciej
Rydel,

2,3- Marek

Lobarzewski)

właścicielem dworu w Hucisku do
śmierci w 2004 r. Wcześniej, w 2003 r.
zmarła Anna Lipowska - żona Stefa
na.
Przed drugą wojną światową do
dworu należało 176 ha ziemi, w tym
128 ha lasu. Ziemię tę Tadeusz Li
powski podzielił na dwie części po
24 ha i zapisał na dwóch synów: Ste
fana i Artura (1923-1945). W 1945 r.
las przejęło państwo, a ziemia niemal
cudem została wraz z dworem przy
Lipowskich. Stefan Lipowski, wielo
krotnie aresztowany, spędził wiele
lat w PRL-owskich więzieniach.
Pierwszy wyrok, w 1945 r., mówił
o karze śmierci za postrzelenie rabu
siów, którzy w nocy zamierzali ogra
bić dwór; głównym poszkodowanym
okazał się przedstawiciel „nowej wła
dzy”. Wyrok śmierci został w końcu
zamieniony na 10 lat więzienia.
W dworze zrobiono ośrodek kolonij
ny, ale dwór ocalał.
Okres ten z właściwą sobie swadą
tak wspominał Stefan Lipowski: „Pierw
szy komisarz, jaki pojawił się w Hucisku
w 1945 r., niejaki Miętka, był tak pijany,
że mimo iż był prowadzony pod rękę
przez dwóch z biało-czerwoną opaską,
przewrócił się w progu na pysk. W ten
sposób nowa władza okazała mi skrajną
czołobitność. Potem były rewizje, napa
dy organizowane przez milicję, przy oka
zji kradli, co się dało. W czasie jednego
z takich napadów, w nocy wygarnąłem
do złodziei z «samozariadki» - pechowo
trafiłem porucznika milicji w dupę,
a strzelałem dobrze. Dostałem za to wy
rok śmierci. Głównie za posiadanie bro
ni. (Rosyjski prokurator nazywał się Karliner). Za wagon obrazów przysłany
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przez ciocię z Wiednia zamienili mi wy
rok na 10 lat więzienia. Odsiedziałem
3 lata. Potem na raty siedziałem wielo
krotnie. Wsadzali mnie za wszystko: rze
kome niewywiązywanie się z dostaw, ku
łactwo, niezapisanie się do «spółdzielni
rolniczej», ukrywanie brata Artura członka NSZ itp. Siedziałem na bastio
nie, na Montelupich, w Wiśniczu. W celi
była woda po kostki”.
W latach osiemdziesiątych XX w.
część ziemi położonej na zachód od
dworu odkupił Tadeusz Kantor, który
zbudował tam dom. Obecnie jest to
siedziba Domu Twórczości Tadeusza
Kantora i Marii Stangret-Kantor.
Stefan Lipowski był świetnym ga
wędziarzem. Byliśmy gośćmi w Huci
sku kilkakrotnie i słuchaliśmy tych
gawęd zawsze z wielkim zaintereso
waniem. Niektóre z jego wspomnień
można też było usłyszeć w programie
telewizyjnym „Dzień wigilijny w pol
skim dworku”, nadanym w 1992 r.
Oto kilka z nich:
„Dziadzio Edward był generałem
fortyfikacyjnym w armii austriackiej
i budował twierdze wokół Krakowa.

Pewnego dnia przyjechała komisja
i powiedziała, że te twierdze nie wy
trzymają ognia artyleryjskiego. Wtedy
dziadzio szalenie się zdenerwował i po
wiedział: zrobimy próbę. Zaprosił
swoich kolegów — generałów. Wzięli ze
sobą kawę, jakieś dobre wino. Dzia
dzio kazał zamknąć się z nimi w takiej
twierdzy i otworzyć ogień artyleryjski
przez 10 minut. Ziemia drżała
i wszystko się trzęsło. Wszystkie fili
żanki pospadały ze stołu, ale sufity sklepienia, to wszystko wytrzymało.
Tylko jedna rzecz się stała niedobra: je
den z generałów zemdlał, starszy pan,
ze strachu chyba. Na to dziadka we
zwał cesarz Franciszek Józef i powie
dział do niego: «Panie generale, takich
głupich kawałów robić nie wolno, bo
by nam wszyscy generałowie pomarli
na serce.» Wtedy dziadzio uśmiechnął
się i odpowiedział: «Wasza Cesarska
Mość, byłem tak pewny, że nic się nie
stanie, że mogłem sobie pozwolić na
taki kawał.» Cesarz się uśmiechnął
i podarował dziadkowi na pamiątkę tę
swoją fotografię z własnoręcznym pod
pisem”.
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„Dziadzio Edzio, zawsze jak przy
jeżdżał na Wigilię z Krakowa do Huci
ska, to przywoził (zawsześmy czekali
z ogromnym takim niepokojem) san
dacza wielkiego, ryba ogromna. Tego
sandacza gotowano - to był sandacz
z wody, więc gotowano go w takiej du
żej wanience specjalnej. Była ona bla
szana i miała takie podwójne dno
z uszami. Tego sandacza kładło się na
ten spód, na to dno, bo on był przed
tem wypatroszony i tylko ta «dusza»
zostawała w nim. To takie... - no wie
cie, co to jest dusza [pęcherz]. No, ale
to się nazywało dusza, tak przynaj
mniej kucharz mówił. Ta dusza zosta
wała, bo ona trzymała fason i kształt
tej ryby. Zanurzali go tam i gotowali
w wodzie, z dodatkiem marchwi pew
nie i jarzyn rozmaitych. Potem, jak już
to było gotowe, to nie ruszali tej ryby,
tylko wyciągali za uszy cale to dno do
góry, podnosili i kładli na taki długi
półmisek. Kładli na bok tę rybę i deli
katnie ustawiali. Potem ją obstawiali
jakimś tam garnierunkiem. Pamiętam,
że były jakieś liście z jarmużu, jeszcze
tam coś, takie sałatki, no w każdym ra
zie to było bardzo ładne. Więcej było
parady niż jedzenia”.
Stefan Lipowski czuł się coraz go
rzej. Przeżycia z przeszłości, szczegól
nie lata spędzone w więzieniach, co
raz bardziej dawały o sobie znać;
zmarł 13 grudnia 2004 r.
Spośród 28 dworów w Polsce, któ
re ostały się w prywatnych rękach,
dwór w Hucisku należał do najbardziej

niezwykłych. Całe jego wnętrze,
wszystkie sprzęty, obrazy, pamiątki do
tyczyły jednej rodziny, począwszy od
Emanuela, poprzez kolejne pokolenia
Lipowskich. Jako całość był jedynym
tak pełnym i zachowanym wnętrzem
dworu z pierwszej połowy XIX w.
W salonie znajdowała się ogromna
liczba cennych przedmiotów i dzieł
sztuki, a ich wartość polegała przede
wszystkim na tym, że stanowiły zbiór
nawarstwiany przez dziesiątki lat
w tym samym miejscu i należały do
jednej rodziny. Wisiało tam około 60
obrazów, m.in. portrety rodzinne au
torstwa malarzy austriackich, obrazy
Juliusza i Wojciecha Kossaków, dwa niemal bliźniacze, obrazy Bronisławy
Rychter-Janowskiej przedstawiające
dwór w okresie jego świetności. Były
meble rokokowe (Maria Teresa), em
pirowe, skrzynie osiemnasto- i dzie
więtnastowieczne, porcelana (w tym
herbowy serwis obiadowy), komplety
sztućców srebrnych, piękne lampy naf
towe, lustra, żyrandole, około 20 albu
mów ze zdjęciami rodzinnymi z XIX
i początku XX w., dokumenty rodzin
ne: plany majątków z XIX w., nadania
tytułu barona, potwierdzenia szlachec
twa, genealogie rodu, drzewo genealo
giczne (w specjalnej miedzianej tubie).
Stefan Lipowski podkreślał ważność
przedmiotów związanych z postacią
Franciszka Józefa, m.in. łoża, na któ
rym cesarz spał podczas wizyty w Hu
cisku i wspomnianej już cesarskiej fo
tografii w pięknej ramce. Na sekrete

rze leżało kilka miniatur heł
mów typowych dla pułków
związanych z generałem
Edwardem Lipowskim. Było
jeszcze mnóstwo rozmaitych
użytkowych przedmiotów,
typowych dla wyposażenia
dworów.
Już w 1992 r. dwór
w Hucisku był bardzo za
niedbany: ściany popękane,
brak rynien i rur spusto
wych, odpadał tynk z ele
wacji ogrodowej, dach led
wie się trzymał. Brakowało
funduszy na remont; w lep
szym stanie był park. Teraz
ta cudem ocalała perła za
kończyła swój żywot. Pozo
stał, na razie, budynek.
Wnętrza zostały całkowicie
opróżnione z wyposażenia,
które częściowo podzielono
między członków rodziny. Tym sa
mym zniknął najstarszy dwór w Pol
sce z pełnym autentycznym wyposaże
niem, należącym do jednej rodziny
przez dwa wieki.
Obie córki ostatniego właściciela
(jedna mieszka w Hucisku, druga w Krakowie) nie wyraziły zgody na
spotkanie i rozmowę na temat dworu.
Szkoda! Miały jednak do tego prawo.
W instytucjach zajmujących się doku
mentacją zabytków nie ma żadnych
szczegółowych informacji o wyposa
żeniu dworu. Nie została dokonana
inwentaryzacja. Właściciele nie życzy
li sobie tego i trudno się im dziwić,
skoro po 1945 r. prześladowani byli
przez władze komunistyczne, okrada
ni i nikt nie wykazywał chęci przyjścia
im z pomocą. Zespół dworski w Hu
cisku został wpisany do rejestru zabyt
ków dopiero 12 sierpnia 1989 r.
Jest to jeszcze jeden przykład bra
ku skutecznego systemu ochrony dóbr
kultury. Ratunkiem dla tego dworu
mógłby być fundusz narodowy, na
wzór choćby brytyjskiego „National
Trust”, który wykupiłby od właścicie
li coś, co stanowi wyjątkowe dobro
kultury. Teraz jest już za późno. Dwór
w Hucisku wraz z całym wyposaże
niem został bezpowrotnie stracony.
Maciej Rydel
Marek Łobarzewski
Jest to skrót referatu wygłoszonego na VIII seminarium na
ukowym Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Kielcach
„Dwór polski - zjawisko historyczne i kulturowe”, 13 paź
dziernika 2005 r.
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Chata Sabały
ostać Sabały na trwale wpisana
dlatego Jan w swoich wspomnieniach
jest w historię Tatr i Zakopane często wracał do czasów spędzonych
go. Dzięki jego przyjaźniom
w domu rodzinnym. W młodych la
i kontaktom z Tytusem Chałubiń

tach
zajmował się dużo myślistwem,
skim, Henrykiem Sienkiewiczem,
polując na zwierzynę na terenie całych
Stanisławem Witkiewiczem czy Bro Tatr. Później uczestniczył też w wielu
nisławem Dembowskim ten nieprze wyprawach i wycieczkach wysokogór
ciętny góral znalazł miejsce w naszej
skich, ale przewodnictwem zajmował
literaturze i sztuce. Jego długoletnia
się tylko dorywczo. Mimo to, w star
zażyła znajomość z tak wielkim miło szym wieku zaliczony został honoro
śnikiem Tatr, jakim był Tytus Chału wo do grona przewodników tatrzań
biński, została później utrwalona
skich i otrzymał ich odznakę. Najbar
w pomniku, zrealizowanym według
dziej jednak zasłynął jako towarzysz
pomysłu Stanisława Witkiewicza
wspinaczek pierwszych turystów
przez artystę rzeźbiarza Jana Nalborw Tatrach, a przy tym wspaniały ga
czyka w 1903 r. w Zakopanem,
wędziarz - zaciekawiał owianymi le
u zbiegu ulic Władysława Zamoy gendą opowiadaniami i wspomnienia
skiego i Tytusa Chałubińskiego.
mi ze swoich przygód na górskich szla
Urodzony w 1809 r. Jan Krzep kach. Był uzdolniony muzycznie, nie
towski, wśród miejscowych najbar
rozstawał się prawie nigdy ze swoimi
dziej znany pod przydomkiem Sabała,
skrzypeczkami „gęślikami”, używając
pochodził ze znanego rodu podha
ich głównie do akompaniowania swo
lańskiego Gąsieniców. Jan oraz jego bra
ich opowieści.
cia zaczęli dopiero używać nazwiska
Czasy, w których żył Sabała, najbar
Krzeptowski. Ojciec Sabały był bardzo
dziej może nam teraz przybliżyć jego
rzutkim człowiekiem i jednym z naj
dom rodzinny w Zakopanem, na Sta
wybitniejszych gazdów na Podtatrzu.
rych Krzeptówkach. Położony on jest
Był troskliwym i zaradnym rodzicem,
trochę na uboczu, w pewnej odległości

P

O zabytkach • ochrona •

od głównej drogi z centrum miasta do
Kir, stosunkowo blisko drogi pod Re
glami, przy wylocie Doliny za Bramką.
Obecnie jest to jeden z obiektów na
wytyczonym szlaku architektury drew
nianej województwa małopolskiego,
na trasie nr III, obejmującej region
orawsko-podhalańsko-pieniński. Ze
starej zagrody Krzeptowskich zacho
wał się szczęśliwie do tej pory właśnie

opieka • konserwacja

Publikacja zawiera 19 artykułów poświęconych
• kształtowaniu się ochrony zabytków w Polsce na tle europejskim,
nowemu prawu ochrony i opieki nad zabytkami oraz organizacji ochrony
zabytków w Polsce;
• ochronie krajobrazu kulturowego, miast historycznych, zabytków
architektury militarnej, zabytkowych parków, ogrodów i cmentarzy oraz
dziedzictwa etnograficznego i archeologicznego;
• ochronie zabytków malarstwa, rzemiosła artystycznego i zabytków
niematerialnych;
• roli muzeów w ochronie zabytków i zabezpieczeniu zabytków przed
pożarem i przestępczością;
• ogólnym zasadom konserwacji zabytków.

Autorzy:
Z. Bania. R. Bobrow, W. Brzeziński. P. Dobosz, W. Fijałkowski, K. Handke, J. Jasink,
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J. Szałygin, A. Tomaszewski.
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Postać Sabaty w dolnej części pomnika w Zakopanem
2. Plan chaty Sabaty: 1- sień, 2 - izba, 3 - komory, 4 - jata na studnię
3. Plan typowej chaty góralskiej: 1 - sień, 2 - izba czarna, 3 - izba biata, 4 - komory
4. Chata Sabaty, widok od strony północno-zachodniej
5.6. Wnętrza chaty: fragment izby z piecem (5) oraz izby z widokiem w kierunku komory (6)
(zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)

tylko ten budynek. Jest to chałupa
prawdopodobnie z końca XVIII w.,
wzniesiona jako
jednotraktowa,
w układzie - sień, izba, komora. Pod ko
niec XIX w. przy sieni dobudowano
jeszcze jedną komorę oraz jatę (rodzaj
małej szopy) na studnię. Amfiladowy
rozkład chałupy nie należy do typo
wych rozwiązań spotykanych na Skal
nym Podhalu, zapewne jednak jest star
szym rozwiązaniem na tym terenie.
Ten typ chałupy powszechnie wystę
pował na Śląsku i Spiszu, natomiast

wznoszone później chałupy podhalań
skie budowane były już w układzie cen
tralnym - z dwiema izbami po obu
stronach sieni. Dom Sabały, zbudowa
ny z bali w konstrukcji zrębowej, na
kryty jest półszczytowym dachem, po
bitym gontem. Skromna zewnętrzna
dekoracja widoczna jest w deskowa
niach szczytów oraz w zakończeniach
górnych belek wieńcowych w tzw. ry
siach. Jasne drewniane wnętrze ukazu
je piękno umiejętnie obrobionego na
turalnego materiału. W tej jednorodnej

przestrzeni wyróżnia się bielony, wyklejany gliną, kamienny piec. Pierwot
ny piec z czasów budowy nie zacho
wał się, obecny został odtworzony
w 1979 r. Zgromadzone w pomiesz
czeniach sprzęty użytkowe i gospodar
skie, dekoracja ścian ludowymi obraza
mi, powieszone części ubiorów regio
nalnych obrazują warunki, w jakich ży
li dawni mieszkańcy chałupy. Ekspozy
cję uzupełniają plansze na ścianach ko
mory z archiwalnymi zdjęciami i infor
macjami o życiu Sabały i ludzi bezpo
średnio z nim związanych.
Po zakończeniu drugiej wojny świa
towej przy domu Sabały dwukrotnie
przeprowadzono prace konserwator
skie. Pierwszy remont wykonany został
w 1953 r. W 1978 r. chałupę przejęło
Muzeum Tatrzańskie, które w 1979 r.
dokonało kolejnego remontu. Po jego
zakończeniu urządzono wnętrza wraz
z ekspozycją. W 1984 r. istniejący
punkt muzealny na skutek braku ure
gulowania spraw formalnoprawnych
został zamknięty. Obecnie zabytko
wym domem opiekują się i udostępnia
ją go zwiedzającym Maria z Krzeptow
skich i Jerzy Szczepaniakowie.
Umieszczenie chaty Sabały na li
ście szlaku architektury drewnianej
województwa małopolskiego oraz
propagowane z tym informacje z pew
nością zwiększą zainteresowanie za
bytkiem, tak mocno związanym ze
znaną i barwną postacią Podhala - Ja
nem Krzeptowskim Sabałą.
Stanislaw Grzelachowski
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2006
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Rubryka ta poświęcona jest wszyst
kim sprawom niezwykłym, niepokoją
cym, dziwnym, tajemniczym, związa
nym z przeszłością. Czekamy na opi
sy i próby wyjaśnienia niezwykłych
miejsc, zagadkowych zdarzeń, tajem
niczych obiektów, napisów, rysun
ków, nazw, obrzędów itd. Publikuje
my teksty o objętości do 1 strony ma
szynopisu, opatrzone dokładną loka
lizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem
lub rysunkiem. W rubryce AT za
mieszczamy teksty najciekawsze, ich
Autorzy otrzymają honorarium i staną
się członkami KLUBU BADACZY TA
JEMNIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych
stronach „Spotkań z Zabytkami” two
rzymy razem ARCHIWUM TAJEM
NIC!

ciszewski. Jednak wkrótce wybuchła
wojna ze Szwecją, po której zakończe
niu szlachta uznała arian za zdrajców
i uchwałą sejmową nakazała im do 10
lipca 1660 r. przejście na katolicyzm lub
wyjazd poza granice Rzeczypospolitej.
Ustawa ta spowodowała dalszy na
pływ arian do dóbr zabłudowskich, pod
opiekę możnego protektora. Jednak
wobec nieprzejednanej postawy szlach
ty książę Bogusław nie chciał dalej
ochraniać arian, narażając tym samym
własne interesy. Udało mu się jedynie
w maju 1661 r. uzyskać zgodę króla Ja
na Kazimierza na to, aby przebywający
w jego dobrach arianie mogli przecho
dzić na kalwinizm. Mimo to ostatni wy
znawcy tej religii opuścili dobra zabłu
dowskie dopiero w czerwcu 1662 r.,
udając się na emigrację do Prus.
Rok 1662 nie kończy historii związ
ku arian z majątkiem Białostoczek 3 czerwca 1663 r. jego dzierżawę objął
eksarianin Szczęsny Morsztyn.
Z tych powodów przypuszczam, że
opisane przeze mnie groby - to cmen
tarz ariański. Może potwierdzać to fakt
oddalenia tego miejsca od obiektów sa
kralnych, a w tych czasach w zwyczaju
było grzebanie zmarłych w pobliżu ko
ścioła, do którego należeli. Parafie kato

ARIAŃSKI CMENTARZ?

a południe od Białegostoku leżą
miejscowości Halickie i Biatostoczek. Niemal pośrodku drogi łączącej
te wsie należy zejść około 200 m w las
w kierunku południowym, aby natknąć
się na miejsce, zwane przez miejsco
wych „grobami”. Znajdują się tam czte
ry ciosane kamienie: dwa większe o wy
sokości około 1,5 m i dwa mniejsze
o wysokości około 0,5 m. Większe nie
mają żadnych oznaczeń, natomiast na
jednym z mniejszych jest wyryty dwuramienny krzyż i koło, a na drugim jednoramienny krzyż, a z boku napis „OAH
1665”. Dzięki temu napisowi można
określić czas postawienia kamieni. Tu
tejsi mieszkańcy twierdzą, że jest to
cmentarz morowy lub pobitewny, jed
nak na podstawie dostępnych mi źró
deł nie stwierdziłem, aby te tereny
w 1665 r. nawiedziła jakaś zaraza lub
rozegrała się tu jakaś walka.
Przypuszczam, że powód jego po
wstania byt całkiem inny. W 1665 r. tere
ny te, wchodzące w skład dóbr zabłu
dowskich, należały do znanego z kart
Sienkiewiczowskiego Potopu księcia Bo
gusława Radziwiłła. Książę Bogusław
był wyznania kalwińskiego i chętnie
wspierał różne ruchy reformatorskie,
w tym arian. W połowie XVII w. okoliczne
majątki należące do Radziwiłłów (Dojli
dy, Sobolewo, Kuriany) dzierżawili aria
nie. Także folwark Białostoczek od oko
ło 1640 r. dzierżawił arianin Stanisław
Kurosz herbu Rawicz. Po jego śmierci
około 1650 r. dzierżawę przejęli również
arianie - Mikołaj Błoński oraz Tobiasz Ar

N
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licka i unicka znajdowały się wtedy w Za
błudowie i przy nich istniały cmentarze.
Arianie, jako innowiercy, nie mogli być na
nich grzebani, dlatego być może założy
li własną nekropolię na terenie folwarku
Białostoczek, który od kilkudziesięciu lat
należał do ich współwyznawców.
Jacek Antoniuk

BOHATER SPOD MOŻAJSKA

1410 r. Władysław Jagiełło osadził
w lasach na północ od Lublina
jeńców krzyżackich. Miejsce to okolic
ni mieszkańcy zaczęli nazywać po pro
stu - Niemce. Mimo tak szacownego
rodowodu w dzisiejszej wsi Niemce nie
odnajdziemy wielu zabytków. Kapliczka
Matki Bożej stanęła w 1861 r. na miej
scu wcześniejszego, drewnianego ko
ściółka. Neogotycki kościół św. Ignace
go Loyoli, zbudowany w latach
1906-1909, nie jest specjalnie interesu
jący. Natomiast w murze okalającym
świątynię znajduje się obiekt tyleż nie
zwykły i cenny, co praktycznie niezna
ny. Pobieżnie (i jednostronnie - tylko
od wewnątrz) odnotowany w Katalogu
Zabytków Sztuki w Polsce, nieobecny
w przewodnikach, nie został dostrzeżo
ny nawet na internetowej stronie gminy,
promującej krajoznawcze atrakcje.
Jest to wykonany z piaskowca, prostopadłościenny pomnik w formie na
grobka, o wymiarach 100 x 80 x 70 cm.
Ponieważ został jakby „wprawiony”
w znacznie cieńszy mur, wystaje z niego
na 20 cm z obu stron. Od zewnątrz, od
strony drogi, pod płaskorzeźbionym
wieńcem laurowym widnieje napis:
„SMUTNA NADER I MIŁA / TO PAMIĄTKA
RAZEM / ADAŚ KOCHANY MOY / ZGINĄŁ
POD MAŻAYSKIEM / DNIA 7 SEPTEMBRA R. 1812 / MATKA TĘ PAMIĘĆ KŁA
DZIE / T. S. T. IV. ” Od strony kościoła czy
tamy: „ZGINĄŁ WPRAWDZIE / ODWAŻNY
MŁODZIAN / ALE WIECZNĄ CHWAŁĄ /
ODZIAN O. P. ” Poniżej umieszczono po
ziomy ryt szabli. Czy litery O. P., wyróż
nione wielkością, to skrót pobożnej for
muły Optimo Patri (Najlepszemu Ojcu),
czy inicjały kogoś związanego z fundacją
lub wykonaniem pomnika, rozstrzygnąć
nie sposób. Zagadkowy pozostaje także
skrót T. S. T.W.
Napisy - tak emocjonalne, że pomi
nięto w nich nazwisko - wyrażają obok
żalu po stracie syna również dumę z je
go bohaterskiej śmierci. Dumę w pełni
uzasadnioną - pod „Mażayskiem”, czy
li Możajskiem rozegrała się 7 września
największa bitwa napoleońskiej kampa
nii 1812 r. Wzorując się na historiografii
rosyjskiej, nazywamy ją dziś zwykle bi
twą pod Borodino. „Adaś kochany" byt
więc żołnierzem Wielkiej Armii, zapew
ne, choć niekoniecznie, podkomend
nym księcia Józefa Poniatowskiego
(część polskich oddziałów pozostawała
poza jego 5. korpusem). Ale jak się na
zywał? Najbardziej uzasadnione wydaje

W

Jakub Piotrowski byt właścicielem kilku
domów w Warszawie, dysponował więc,
jak na owe czasy, znacznym majątkiem.
stawiona na warszawskim Służewie,
W październiku 1851 r. założył wspólnie
z bratem Teofilem „We wsi Leszno [w]
przy skrzyżowaniu ruchliwych ulic
Doliny Stużewieckiej i Nowoursynowpow. Warszawskim [...] fabrykę cukru
skiej (jednak znacznie oddalona od za
z buraków, [której znakiem] jest pieczęć
okrągła z literami w środku M. P. ” Wspo
budowań osiedla), dziewiętnastowiecz
magał Warszawskie Towarzystwo Dobro
na figura św. Nepomucena w ostatnich
czynności, a po głośnych wydarzeniach
latach przechodziła zmienne losy. W re
27 lutego 1861 r., kiedy to na ulicach War
jestrze zabytków znalazła się dopiero
szawy w manifestacji patriotycznej zginę
w 1989 r., ale zapis ten nie ustrzegł jej
przed dwukrotnym zniszczeniem przez
ło pięciu demonstrantów, wszedł w skład
powołanej w celu zorganizowania uro
watahy wędrujących nocą przez miasto
czystego pogrzebu poległych Delegacji
młodocianych wandali. W marcu 1997 r.
Obywateli Miasta Warszawy. Był też ka
utrącono posągowi głowę i ręce, w paź
sjerem Komitetu dla Wystawienia Pomni
dzierniku 2002 r. figurę zrzucono z coko
ka Poległym oraz Wsparcia Pozostałych
łu i rozbito na kawałki. Po tym wydarze
Po Nich Rodzin, a od października 1861 r.
niu nie wróciła już na dawne miejsce.
Przy ulicy ustawiono odporną na znisz
członkiem Rady Miejskiej. Po wprowa
czenia wierną kopię rzeźby. Oryginał dzeniu stanu wojennego został areszto
wany i skazany na twierdzę. W kwietniu
pieczołowicie odrestaurowany przez
1862 r. na krótko odzyskał wolność. Po
Marcina Witkowskiego, który zajmował
nownie aresztowany, przebywał na zesła
się konserwacją figury już w latach 1997-2000, i doprowadził ją wówczas do zna
niu w Nowochopersku.
Tajemnicą pozostaje, jaka była
komitego stanu, ukazującego subtelny
modelunek i interesującą, dopracowaną
prawdziwa intencja wystawienia figury
pod względem szczegółów fakturę ka
św. Nepomucena. Na tablicy, którą od
słonił Marcin Witkowski, znajduje się
mienia, a przy okazji zdejmowania kolej
nych warstw farby odkrył ukrytą pod ni
napis: „Piotrowski / Jakób / Stużewianom / na pamiątkę / 1864 r.”. Trudno
mi tablicę z nazwiskiem fundatora (Ja
jednak wyobrazić sobie, by fundator
kub Piotrowski) i datą wystawienia
(1864) - przeniesiony został w bezpiecz
mógł oficjalnie dedykować pomnik stużewianom za ich zaangażowanie i ofiar
ne miejsce, przy pobliskim kościele
i klasztorze dominikanów.
ność w czasie powstania styczniowe
go. Może więc św. Nepomucen, wy
Twórcy tej rzeźby niestety nie znamy,
obrażony w postaci rzeźby i ustawiony
ale o jej fundatorze co nieco wiadomo.

„OD POWODZI” CZY
„OD DOBREJ SŁAWY”?

U

Jarosław Komorowski

(zdjęcia: Małgorzata Przybyszewska)

się przypuszczenie, że chodzi o syna
właścicieli miejscowego majątku. Niem
ce od 1770 r. należały do Lechnickich,
w 1868 r. dobra przejęli Wierzbiccy.
Dwór został zburzony w 1974 r., ocalały
tylko resztki parku. Może więc pod Możajskiem poległ Adam Lechnicki - kwe
renda w źródłach wojskowych mogłaby
sprawę ewentualnie wyjaśnić.
Sprowadzenie zwłok z głębi Rosji
było w roku 1812 oczywiście niemożli
we, mamy więc do czynienia z cenotafem, symboliczną mogiłą - pomnikiem.
Gdzie jednak znajdował się on pierwot
nie? Mur wzniesiono wraz z kościołem
dopiero przed stu laty, zatem wcze
śniejsza lokalizacja obiektu musiata być
inna. Wedle wszelkiego prawdopodo
bieństwa „smutna pamiątka” stała naj
pierw w parku dworskim - w takiej sytu
acji nazwisko nie było niezbędne a w 1909 r. kamień przemieszczono, by
wyeksponować go w pobliżu nowej
świątyni. Ekspozycja okazała się zresz
tą względna, skoro tak ważnego świa
dectwa przeszłości i najciekawszego
zabytku we wsi nikt dziś nie dostrzega.
Nawet konserwator, który pilnie winien
się zająć niszczejącym pomnikiem bo
hatera tragicznej kampanii.
Figura św. Nepomucena na Służewie
w Warszawie, stan po konserwacji w 2000 r.

pierwotnie na wzgórzu przy pobliskim
kościele św. Katarzyny, miał jedynie
strzec miejscowych parafian przed za
lewami Potoku Stużewieckiego, pod
czas gdy dla wtajemniczonych byt po
mnikiem „dobrej sławy”, podziękowa
niem złożonym przez warszawskiego
patriotę i filantropa uczestnikom zrywu
narodowego?
Wojciech Przybyszewski
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2006 |
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TO TEZ SĄ ZABYTKI

Zbiornik gazu zaadaptowany
ednym z ważniejszych wynalaz
Gazownia na Tarnogaju w okresie
świetności była zespołem kilkudziesię
ków, które rozpowszechniły się
w XIX w., była po maszynie paro ciu budynków i budowli, z własną ko
wej umiejętność produkcji gazu węleją normalno- i wąskotorową oraz
dwoma parowozowniami. Dodatkowo
glowego, tzw. miejskiego, a co za tym
obok powstało osiedle mieszkaniowe
idzie budowa gazowni. Gaz powsta
dla pracowników gazowni.
wał w procesie suchej destylacji węgla
Gazownia w Ostrowie Wlkp., poło
- ubocznymi produktami tej reakcji
żona u zbiegu ulic Partyzanckiej i Za
chemicznej były koks i smoła pogazo
menhofa, stanowiła średniej wielkości
wa. Gaz służył początkowo do oświe
przedsiębiorstwo. Dużej piecowni i bu
tlania ulic i rozwijających się w XIX w.
dynkowi administracyjnemu towarzy
zakładów przemysłowych oraz w pro-

J

1.2. Ostrowski zbiornik gazu po adaptacji
na cele biurowo-handlowe
(zdjęcia: Krzysztof Zawada)

cesach technologicznych tych zakła
dów. Stopniowo znalazł wszechstron
ne zastosowanie np. przy oświetlaniu
wszelkich instytucji, prywatnych do
mów i mieszkań, lokali gastronomicz
nych. Pojawiły się kuchenki gazowe,
żelazka, a nawet lokówki na gaz. Bo
gaty zbiór tego typu urządzeń można
obejrzeć w Muzeum Gazownictwa
w Paczkowie.
Typowe założenie każdej gazowni
składało się z budynku piecowni, bu
dynku administracyjnego i zbiornika
gazu. Centralnym i największym
obiektem była zazwyczaj piecownia,
mieszcząca dodatkowo pomieszczenia
pomniejszych urządzeń technologicz
nych. W wypadku największych ga
zowni, takich np. jak gazownia na
wrocławskim Tarnogaju, zazwyczaj
małe urządzenia osiągały znaczne roz
miary i zajmowały osobne budynki.
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2006

szyły m.in. trzy zbiorniki gazu. Zakład
ten wybudowała w latach 1864-1867
firma „Holmes”. Ostrów Wlkp. był
wówczas niedużym miastem w zaborze
pruskim, aspirującym do stania się stoli
cą subregionu południowej Wielkopol
ski - po tym jak Kalisz od 1815 r. zna
lazł się w zaborze rosyjskim i został od
cięty granicą od swojego naturalnego
otoczenia geograficznego (gazownię
w Kaliszu otwarto w 1871 r.). Ostrów
Wlkp. zaczął się szczególnie prężnie
rozwijać po wybudowaniu w 1875 r. li
nii kolejowej Poznań - Ostrów - Klucz
bork. W ciągu następnych 25 lat po
wstały linie do Leszna, Nowych Skal
mierzyc, Wrocławia i Ostrów stał się
dużym węzłem kolejowym oraz naj
większym miastem w południowej
Wielkopolsce.
Oficjalne otwarcie ostrowskiej ga
zowni nastąpiło 21 listopada 1867 r. Jej
zdolność produkcyjna w tamtym czasie
wynosiła około 300 m3 gazu na dobę.
Gaz popłynął do ulicznych latarni, urzę
dów, sądu i kolei. W lutym 1889 r. pry
watną dotąd gazownię odkupiło miasto,

co umożliwiło doinwestowanie przedsię
biorstwa zgodnie z potrzebami coraz
większego Ostrowa. Zwiększała się dłu
gość sieci gazowej, ale rozrastał się też
sam zakład, w tym liczba zbiorników ga
zu - powstały w sumie trzy. W okresie
międzywojennym pojawiła się konku
rencja dla gazu - prąd elektryczny. Nie
zahamowało to jednak rozwoju sieci ga
zowej. W 1966 r. w ostrowskiej gazow
ni urządzono obchody 100-lecia zakła
du, którego produkcja wynosiła wów
czas 30 tys. m3 na dobę, a więc
około 100 razy więcej, niż 100
lat wcześniej!
Od 1969 r. Gazownia Miej
ska w Ostrowie Wlkp. jako sa
modzielny zakład przestała ist
nieć. Wtedy wszystkie gazow
nie z południowej Wielkopol
ski zostały połączone w jedno
przedsiębiorstwo - Zakład Ga
zowniczy w Kaliszu, co ozna
czało odebranie ich poszczegól
nym zarządom miejskim. Szyb
ki przyrost nowych odbiorców
gazu w latach siedemdziesią
tych XX w. i jednoczesny brak
możliwości zwiększenia pro
dukcji gazu spowodował, że
gaz miejski zastąpiono gazem ziemnym,
wydobywanym ze złóż naturalnych me
todą górniczą. Od 1974 r. zaprzestano
produkcji klasycznej i ostrowska ga
zownia została wyłączona z ruchu, sta
jąc się jedynie rozdzielnią sprowadzane
go spoza Ostrowa gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy GZ-35. W póź
niejszym okresie zastąpił go gaz GZ-41,5, a wreszcie gaz wysokometanowy
GZ-50.
Wyłączenie gazowni oznaczało stop
niową zmianę pierwotnej funkcji, a co
za tym idzie likwidację urządzeń oraz li
kwidację bądź zmianę zastosowania do
tychczasowych budynków. Do dzisiej
szych czasów z zabytkowego zespołu
przetrwały: piecownia, budynek przy
puszczalnie administracyjny i jeden ze
zbiorników gazu. Piecownia została
w latach osiemdziesiątych XX w. prze
budowana na budynek biurowy roz
dzielni gazu; usunięto wówczas wszelkie
cechy stylowe. Budynek administracyjny
zachował oryginalny wygląd, jednak zo
stał przekazany ostrowskim wodocią
gom. Natomiast ostatnim zbiornikiem
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gazu zainteresowała się Energetyka Kali
ska. Zazwyczaj zbiorniki gazu były tymi
elementami gazowni, które najszybciej
demontowano po zaprzestaniu produk
cji gazu miejskiego. Nie umiano znaleźć
dla nich nowego zastosowania i cięto na
złom. Tak stało się w pobliskim Kępnie,
Ostrzeszowie czy Zdunach. Pozytyw
nym wyjątkiem w skali całego kraju jest
ostrowski zbiornik, któremu w latach
dziewięćdziesiątych XX w. dano szansę
na „nowe życie”.
Zabytek ten należy do typu zbiorni
ków niskoprężnych mokrych o konstruk
cji nitowanej. Prototyp takiego zbiornika
zbudowano w Anglii już w 1820 r. Nato
miast w 1915 r. August Kloenne opaten
tował konstrukcję zbiornika suchego, tło
kowego, z uszczelnieniem olejowym. Ten
typ zbiornika skutecznie konkurował ze
zbiornikami mokrymi i był szczególnie
przydatny w wypadku potrzeby budowy
dużych konstrukcji, mieszczących ponad
20 tys. m3 gazu. Po 1915 r. zaprzestano
budowy dużych zbiorników typu mokre
go - powstawały nadal średnie i mniejsze.
Zbiornik mokry, taki jak w Ostrowie
Wlkp., stanowi cylindryczny basen wy
pełniony wodą, z którego w miarę tłocze
nia gazu wynurzają się ruchome człony
zbiornika - dzwon i przedłużający go te

leskop. Basen posadowiony jest na funda
mencie - ławie betonowej. Gaz doprowa
dzany jest do dzwonu od dołu (poprzez
rurę wychodzącą ponad poziom wody)
i unosi go wraz z teleskopem w górę, tak
że w wodzie zanurzone są tylko dolne
końce teleskopu. Dzwon składa się z ko
puły oraz walcowej pobocznicy, zwanej
płaszczem, a teleskop jedynie z płaszcza.
Dzwon izoluje gaz od góry, a basen wod
ny od dołu - tworzy to zamknięcie hy
drauliczne zbiornika. Ciężar dzwonu z te
leskopem uciska gaz, wytwarzając ciśnie
nie, pod którym wypływa on (poprzez
drugą rurę zaczynającą się nad poziomem
wody) do sieci miejskich przewodów ga
zowych. Parcie wiatru przekazywane jest
z ruchomych członów zbiornika na fun
dament za pośrednictwem systemu rolek,
toczących się pionowo po szkielecie pro
wadzącym.
Dzięki pomysłowości i zamiłowa
niu do starej techniki ówczesnego dy
rektora Ostrowskiego Oddziału Ener
getyki Kaliskiej Zenona Piątyszka,
zbiornik został zaadaptowany na cele
biurowo-handlowe, stając się bodaj je
dynym w Polsce przykładem udanej
adaptacji tego typu konstrukcji, a rów
nocześnie jest on jednym z ostatnich
istniejących takich zbiorników wyko

nanych w technologii nitowania. Przy
pomocy poznańskich architektów po
wstał niezwykły obiekt. Po usunięciu
dwóch elementów ruchomych - dzwo
nu i teleskopu, w ich miejsce został
wbudowany murowany budynek, któ
ry w górnej części imituje dzwon,
a w dolnej wypełnia istniejący nitowa
ny basen i w znacznej części wykracza
poza niego, tworząc nową bryłę przyle
głą do zbiornika. Również szkielet pro
wadzący niegdyś dzwon i teleskop zo
stał zachowany. Efekt jest zaskakujący
- stara konstrukcja została zachowana,
a bryła nowego budynku zyskała na
atrakcyjności. Ma się wrażenie, jakby
dzwon był nieco uniesiony w górę, co
oznaczałoby że jest częściowo wypeł
niony gazem. Tymczasem w części bu
dynku imitującej dzwon mieści się
dwupoziomowe centrum obsługi klien
ta energetyki, a w części wychodzącej
poza zbiornik znajduje się oddział jed
nego z banków. Całość jest ogrzewana
nowoczesnymi pompami ciepła. Do
datkowo oświetlenie w okolicy zbiorni
ka zostało zmienione na nowe z lampa
mi, przypominającymi modele stoso
wane w przemyśle przed drugą wojną
światową.
Krzysztof Zawada

Wielkopolskie
zamki
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Rekonstrukcja plafonu
układają z girland laurowych inicja
lafon zdobiący Pokój Audienły panującego: S. A. (na temat tre
cjonalny Stary w Zamku Kró
lewskim w Warszawie, dzieło
ści plafonu: por. Andrzej RotterMarcella Bacciarellego i Jana Bo
mund,

Zamek Warszawski w epoce
gumiła Plerscha, ukończony został
Oświecenia, Warszawa 1989, s. 146w 1777 r. Istotę programu treścio
-156). To dzieło królewskich ma
wego tej sali, podobnie jak wielu
larzy przepadlo bezpowrotnie,
innych wnętrz królewskich, stano
zniszczone przez wojska hitlerow
wiła gloryfikacja władcy. Dekora
skie w grudniu 1939 r.
cja sufitu - polichromia skompo
Jak wykazał Jerzy Gutkowski
nowana z dużego tonda pędzla
w swym artykule poświęconym pla
Bacciarellego i dwóch bocznych
fonom zamkowym, malowidła cen
malowideł wykonanych en grisaille
tralne i boczne wykonano pierwot
przez Plerscha, sławiła rozkwit
nie na zagruntowanym tynku gipso
kraju pod rządami miłościwie pa wym w technice olejnej, zaś fryz
nującego Stanisława Augusta. Po
(nieistniejący już przed 1939 r.) far
stacie zgromadzone na plafonie
bami wodnymi (Jerzy Gutkowski,
personifikują sztukę, naukę, rol Plafony zamkowe. O technice wyko
nictwo i handel, a Pokój z gałązką
nania i rekonstrukcji, „Kronika
oliwną oraz uskrzydlony Geniusz
Zamkowa”, nr 1/35, 1987, s. 77-87).
Polski dzierżący w ręku herb króla
Tym samym autor ten obalił błędne
i Rzeczypospolitej czuwają nad
przekonanie, powtarzane w wielu
monarchą i ułatwiają mu pomyślne
publikacjach, jakoby Bacciarelli na
rządy. W bocznych polach putta
malował plafon na płótnie.

P

Gdy w 1973 r. zapadła decyzja
o odtworzeniu plafonu w Pokoju
Audiencjonalnym Starym, najwięk
sze spory budziła technika rekon
strukcji. Początkowo, chcąc niewąt
pliwie zadośćuczynić błędnie inter
pretowanej tradycji, zamierzano na
malować plafon na płótnie. Szczęśli
wie jednak zaniechano tego pomy
słu. Ostatecznie postanowiono
umieścić malowidła bezpośrednio
na tynku. Po licznych kontrower
sjach ustalono też, że plafon zostanie
wykonany w całości temperą, nie
zaś farbami olejnymi, a zatem
w technice nieco odmiennej od tej,
jaką posłużył się Marcello Bacciarel
li. Źródła tej decyzji nie są do końca
jasne.
W 1974 r. rekonstrukcję plafo
nu w Sali Audiencjonalnej powie
rzono prof. Januszowi Strzałeckiemu, który zajął się malowaniem
tonda, a odtworzenie dwóch kom-

1. Janusz Strzatecki, „Malarka”, 1977 lub 1978, rysunek verdaccio na płótnie,
100 x 74 cm, własność Urszuli Brzozowskiej-Strzafeckiej
2. Urszula Brzozowska-Strzatecka, „Trzy postacie” (fragment tonda), modelunek
en grisaille na płótnie, 140 x 120 cm, własność autorki

3.4. Marcello Bacciarelli, „Plafon w Pokoju Audiencjonalnym Starym”, rekonstrukcja
wykonana przez Janusza Strzateckiego i Urszulę Brzozowską-Strzafecką, tempera
na tynku, Zamek Królewski w Warszawie - całość kompozycji (3) i fragment tonda
z postacią Turka (4)

(zdjęcia: 1,2 - Małgorzata Przybyszewska; 3,4 - Maciej Bronarski, w zbiorach Zamku
Królewskiego w Warszawie)
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pozycji bocznych zaproponował
swej żonie, malarce Urszuli Brzozowskiej-Strzaleckiej. Prace trwały
do śmierci profesora w 1983 r. Po
jęcie o ich przebiegu i trudnościach
związanych z rekonstrukcją malo
wideł dają relacje i zapiski Urszuli
Brzozowskiej-Strzałeckiej. Pozwa
lają one zajrzeć do artystycznej
„kuchni” i odtworzyć, krok po kro
ku, proces powstawania zamkowe
go plafonu. Jeśli porównać metody
pracy Strzałeckich ze sposobem
działania dawnych freskantów, to
trzeba przyznać, że współcześni
wykonawcy dekoracji postępowali
bardzo podobnie, wedle uświęco
nych tradycją reguł malowania.
Zadanie odtworzenia osiemna
stowiecznej polichromii wymagało
od malarzy sumiennych studiów
porównawczych i zapoznania się
z zachowanymi materiałami ikono
graficznymi. Do tych ostatnich na
leżą czarno-białe fotografie doku
mentujące przedwojenny stan ma
lowidła oraz oryginalny projekt
olejny Marcella Bacciarellego (szkic
ol., Zamek Królewski w Warsza
wie, depozyt MNW). Zasadniczą
trudność stwarzał oczywiście brak
kolorowych fotografii zamkowego
malowidła. W ramach studiów po
równawczych Janusz i Urszula
Strzałeccy analizowali nie tylko ma
larstwo Bacciarellego i jemu współ
czesnych - Antoine’a Watteau czy
Giambattisty Tiepola, lecz również
Petera Paula Rubensa i Paola Veronese’a. Interesowała ich przede
wszystkim paleta barwna dawnych
mistrzów. W poszukiwaniu właści
wego stylu i tonacji wykonali nie
zliczone kopie, szkice i próby kolo
rystyczne. Podobno w opisie plafo
nu Pokoju Audiencjonalnego, spo
rządzonym przez posła francuskie
go dla Ludwika XVI, pojawiła się
wzmianka o złocistym niebie (nie
stety, nie udało mi się odnaleźć te
go opisu; wiadomość zaczerpnęłam
z notatek U. Brzozowskiej-Strza
łeckiej). Profesor Strzałecki dążył
do osiągnięcia porównywalnego
efektu.
Przez cały rok 1978 Strzałeccy
pracowali nad uzyskaniem odpo
wiedniego, czyli bardzo delikatne
go gruntu pod plafon, zbliżonego
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do wyprawy, na jakiej malowali
Bacciarelli i Plersch. Gdy wreszcie
im się to udało, pokryli gruntem su
fit, kładąc co osiem godzin trzy
cienkie, kilkumilimetrowe warstwy
arriccio i intonaco. Po wyschnięciu
i wyszlifowaniu wyprawy sufit zo
stał przygotowany do przeniesienia
całej kompozycji metodą przepróchy. Rysunek węglem na kartonie
wykonała Urszula Brzozowska-Strzałecka. Dla ułatwienia pocięto
go na kwadraty i w tej formie prze
niesiono na tynk. Równocześnie
trwały prace nad przygotowaniem
verdaccio. Ostatecznie, po konsul
tacji z prof. Janem Zachwatowi
czem, artyści zastosowali recepturę
Cennino Cenniniego: 3 g ugru
zmieszali z 1 g bieli tytanowej, do
dali 0,2 g czerni i 7,5 g emulsji. Ko
lejny krok polegał zatem na wyko
naniu verdaccio do całej kompozy
cji zarysowanej pędzlem na plafo
nie, a następnie na modelowaniu en
grisaille każdej postaci z osobna.
Ten etap pracy dokumentują dwa
projekty verdaccio, wyobrażające
alegorię malarstwa jako niewiastę
tworzącą obraz, czyli fragment
głównej kompozycji plafonowej.
W ramach szczegółowych przygo
towań i żmudnych prób kolory
stycznych artyści sporządzili tzw.
murek, czyli fragment kompozycji
na tynku w skali 1:1, przedstawia
jący „Malarkę”. Na koniec powstał
jeszcze jeden, tym razem barwny
szkic „Malarki”, stanowiący kolo
rystyczny projekt tonda Bacciarel
lego (U. Brzozowska-Strzałecka,
tempera na tekturze w skali 1:1,
w zbiorach Zamku Królewskiego).
Kolejny „murek” - to fragment
wykonany według kompozycji en
grisaille J. B. Plerscha, wypełniają
cej pierwotnie dwa pola boczne
plafonu (w zb. Zamku). Urszula
Brzozowska-Strzałecka starała się
zindywidualizować główki poszcze
gólnych puttów i nade wszystko
uchwycić właściwą tonację barwną
malowidła en grisaille, zharmonizo
waną ze złocistym niebem, wpro
wadzonym w głównej kompozycji.
Problem doboru odpowiedniej, cie
płej szarości, zbliżonej do niezachowanego oryginału był tym trudniej
szy, że nie istniały przecież barwne

fotografie przekazujące w sposób
wiarygodny kolorystykę kompozy
cji Plerscha. W poszukiwaniu wzo
ru artystka sięgnęła do ocalałego
obrazu Plerscha, namalowanego
chiaroscuro, a przedstawiającego
alegorię Czterech Pór Roku („Czte
ry putta”, ol., pł., wł. Muzeum Na
rodowe w Warszawie, obecnie de
pozyt w Zamku Królewskim, za
wieszony jako supraporta w Przed
pokoju Pierwszym, inaczej zwanym
Oficerskim). W przeciwieństwie
jednak do chłodnej szarości supraporty Plerscha, zdecydowano się tu
- ze wspomnianych wyżej wzglę
dów - na ciepłą tonację. Urszula
Brzozowska-Strzałecka wspomina
trudy malowania temperą, która
wbrew jej intencjom stawała się
„chłodna”, „martwa” i traciła
blask.
Dopiero po ukończeniu i zaapro
bowaniu „murków” przez Komisję
Archi tektoniczno-Konserwatorską
artyści mogli przystąpić do realizacji
plafonu. Zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami tondo malował Janusz
Strzałecki, zaś pola boczne en grisa
ille - Urszula Brzozowska-Strzałec
ka. Do jej zadań należało ponadto
przygotowywanie co trzy dni farb ważenie i ucieranie pigmentów, zbli
żonych w swym składzie chemicz
nym do tych z XVIII w.
Był to rok 1980. Kraj ogarnięty
strajkami i wielkim zrywem ku
wolności. Wprawdzie artyści pra
cujący w Pokoju Audiencjonalnym
godzinami tkwili na podeście zbu
dowanym pod zamkowym stro
pem, skupieni na swym niełatwym
zadaniu, jednak - jak się okazało nie stracili kontaktu z rzeczywisto
ścią. W 1982 r. spontanicznie za
manifestowali swoją sympatię dla
„Solidarności” i wiarę w polski
Sierpień. Wśród postaci namalo
wanych na plafonie znalazło się
bowiem znamienne signum temporis: Turek w niebieskim turbanie
prowadzący wielbłąda (czyli alego
ria handlu) został obdarzony rysa
mi Lecha Wałęsy. W ten sposób,
po dwustu latach, jakie upłynęły
od powstania plafonu, historia do
pisała swój epilog.
Aleksandra Bernatowicz

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

Zamki, pałace, dwory i dworki
w otoczeniu parków
procesie szkolenia dzieci
i młodzieży znaczącą rolę
odgrywa edukacja plastycz
na, pobudzająca wyobraźnię,
jająca spostrzegawczość, kształtująca
twórczą postawę wobec świata. Dla
tego dużą popularnością cieszą się
konkursy plastyczne organizowane
dla uczniów szkół podstawowych
i średnich.
Szczecińska Fundacja Kultury
i Sportu „Prawobrzeże” od 1997 r.

W

tury znajdujące się w okolicy za
mieszkania autora. Uczestnicy kon
kursu w trakcie przygotowywania
prac nie tylko kształtują emocjonalny
rozwi
stosunek do zabytków architektury
i potrzeby ich ochrony, ale - co bar
dzo ważne - nawiązują poczucie toż
samości regionalnej, odpowiedzial
ności za spuściznę kulturową własne
go środowiska. Warto dodać, że
„Spotkania z Zabytkami” sprawują
patronat medialny nad konkursem.

no: Karolinę Metynowską z Draw
ska Pomorskiego, Monikę Kierzańczyk z Żyrardowa i Mildę Kise z Ło
twy. Wyróżnienia w kategorii auto
rów niepełnosprawnych przyznano
Markowi Madei i Monice Dziaćko
z Zagania, Renacie Hyz z Werbko
wic, Izabeli Bidler z Polic, Paulinie
Stasiowskiej z Przemyśla oraz Elż
biecie Szczepaniak, Kamilowi Feine
rowi, Magdzie Kaźmierczak i Miro
sławie Tepler z Sulęcina. Podsumo1.2.3. Nagrodzone
prace: Justyny
Masłowskiej (1),
Karoliny
Metynowskiej (2),
Livy Arnavy (3)

przygotowuje corocznie (początko
wo ogólnopolski, a od 2002 r. mię
dzynarodowy) konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży, zatytułowany
„Zamki, pałace, dwory i dworki
w otoczeniu parków”. Przedmiotem
konkursu są prace (wykonane
w technikach: malarstwo, grafika, ry
sunek na papierze) przedstawiające
wyżej wymienione zabytki architek-

W zeszłorocznej, VIII
edycji konkursu wzięło
udział 2026 autorów
z Polski i zagranicy (m.in.
z Łotwy, Litwy, Ukrainy
i Rumunii). Przyznanych
zostało 9 nagród i 61 wy
różnień
dla
autorów
w trzech kategoriach wie
kowych oraz w kategorii
osób niepełnosprawnych.
Wśród uczestników mają
cych od 5 do 7 lat pierwsze miejsce zajęła Justyna
Masłowska ze Szczecina, drugie Kristine Baltpurvina z Łotwy, a trze
cie - Olga Żukowska ze Szczecina.
Wśród uczestników w wieku od
8 do 12 lat nagrody otrzymały:
pierwszą - Liva Arnava z Łotwy,
drugą - Ilina Mrina z Brianska,
a trzecią - Natalia Szczęśniak z Som
polna. Nagrodami w kategorii auto
rów w wieku 13-16 lat uhonorowa-

wanie konkursu wraz z otwarciem
wystawy pokonkursowej odbyło się
21 maja 2005 r. w Domu Kultury
Środowisk Twórczych „Klub 13
Muz” w Szczecinie. Najciekawsze
prace zostały opublikowane w kata
logu wystawy.
W 2006 r. odbywa się IX edycja
konkursu; dodano też nową katego
rię wiekową autorów (17-19 lat),
aby poszerzyć krąg uczestników.
Prace można nadsyłać do połowy
kwietnia br. (adres: Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”, ul. Seledynowa 91 A, 70-781 Szczecin),
w maju jury zacznie nagradzać naj
lepsze spośród nich. Niezależnie od
przyznanych nagród i wyróżnień
uznanie należy się wszystkim, którzy
przystąpili do konkursu. To oni
w przyszłości zadbają o to, aby prze
trwała odrębność kulturowa naszego
dziedzictwa.
Ewa A. Kamińska
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Polak w szwedzkiej klatce
atem 1628 r. w Sztokholmie
W niedzielę 10 sierpnia 1628 r.
dobiegła końca budowa nie królewski okręt „Vasa”, złoto-błękitny
zwykłego okrętu wojennego - jak szwedzka bandera, po raz pierwszy
trójmasztowego galeonu, większego
odcumował od nabrzeża, postawił
i wspanialszego od wszystkich, jakie
część żagli i po salwie honorowej wy
kiedykolwiek zwodowano. Miał no
ruszył w dziewiczy rejs. Był jak na owe
sić imię „Vasa”, na cześć panującej
czasy ogromny: miał 69 m długości,
dynastii. Śpieszono się bardzo, gdyż
12 m szerokości i 52,5 m wysokości
szwedzki król Gustaw II Adolf i jego
od stępki do topu głównego masztu.
admirał Klas Fleming pilnie potrze Na dwóch pokładach działowych roz
bowali potężnego okrętu dla wzmoc
mieszczono 64 działa, w tym 48 cięż
nienia sił w trwającej od wielu lat, to
kich, 24-funtowych. Prócz stałej, 145czonej głównie o Inflanty wojnie
osobowej załogi przewidziano miejsce
z Rzeczpospolitą. Szwecja, choć silna
dla 300 żołnierzy. Trzymetrowa rzeź
na lądzie i morzu, jak dotąd nie mia ba złotego lwa na dziobie symbolizo
ła szczęścia w tych zmaganiach. Do
wała potęgę Szwecji i jej władcy, zwa
brze pamiętano o klęsce pod Kircholnego „Lwem Północy”. Gustawa

szych elementów i przedmiotów. Rok
później otwarte zostało pierwsze, tym
czasowe muzeum. Od 1990 r. wzoro
wo odrestaurowany i konserwowany
okręt eksponowany jest w wielkiej ha
li nowego Muzeum „Vasy” (Vasamuseet), stanowiącego jedną z naj
większych atrakcji Sztokholmu.
„Vasa”, który samym wyglądem
miał świadczyć o bogactwie szwedz
kiego monarchy, był pływającą galerią
rzeźby. Kadłub ozdobiło 700 drew
nianych figur i ornamentów: greccy
bogowie, rzymscy cesarze, biblijni
prorocy, rycerze, pyzate putta, grote
skowe diabły, syreny i inne stworzenia
morskie, lwy. Wykonali je majstrowie

mem, gdzie 27 września 1605 r. het
man Jan Karol Chodkiewicz rozgro
mił trzykroć liczniejszą armię Karola
IX, uwalniając oblężoną Rygę (zob.
„Spotkania z Zabytkami”, nr 3,
2003). Na morzu, które Szwedzi
uważali za swoją domenę, flota blo
kująca Gdańsk została pokonana 28
listopada 1627 r. w bitwie pod Oli
wą. Galeon „Solen”, zaatakowany
przez „Wodnika”, zatonął wskutek
eksplozji prochu, i dopiero trzy i pół
wieku później jego szczątki odnaleźli
polscy archeolodzy. Starcie okrętów
flagowych, „Świętego Jerzego” i „Tigerna”, zakończyło się zwycięskim
abordażem gdańskich marynarzy.
Porażka była dotkliwa, bardziej na
wet prestiżowo niż militarnie, nic
więc dziwnego, że Gustaw Adolf dą
żył do rozstrzygającego rewanżu.

1. Katastrofa „Vasy” - współczesny obraz
Nilsa Stódberga
2. „Klatka hańby” u nasady dziobnicy okrętu
3. Kopia klatki i portret Jakuba Sobieskiego

L
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Adolfa nie było jednak wśród wiwatu
jących na brzegu tłumów, przebywał
w obozie wojennym w Polsce. „Vasa”
przepłynął zaledwie kilkaset metrów,
gdy gwałtowny podmuch wiatru prze
chylił go na lewą burtę - i nagle okaza
ło się, że okręt nie jest w stanie się wy
prostować. Woda wdarła się przez nie
potrzebnie otwarte furty działowe
i w ciągu niewielu minut „Vasa” zato
nął. Przyczyny katastrofy podawano
różne: złe proporcje nazbyt wąskiego
kadłuba, zbyt mało balastu, za dużo
dział, owe nieszczęsne furty - zapewne
też właśnie zbieg niekorzystnych oko
liczności pozbawił Szwedów najpięk
niejszego okrętu.
W 1956 r. wrak został odnaleziony
na głębokości 30 m. 24 kwietnia 1961 r.,
po 333 latach, wydobyto znakomicie
zachowany kadłub oraz tysiące mniej-

(zdjęcia: 1 - zbiory Vasamuseet, 2, 3

Waldemar

Komorowski)

sprowadzeni z Niderlandów i Nie
miec. Dla nas w tym natłoku postaci
najciekawsza jest jednak rzeźba, o któ
rej milczą przewodniki, można ją więc
odkryć dopiero na miejscu. Ulokowa
na została u nasady dziobnicy okrętu,
jakby w uścisku potężnych belek,
z propagandową intencją poniżenia
przeciwnika, który najbardziej dawał
się we znaki, czyli Polski. Jest to cia
sna klatka, jednoznacznie nawiązująca
do tzw. klatek hańby, narzędzi wy
miaru sprawiedliwości, w których za-
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mykano przestępców, wystawianych
na widok publiczny dla pośmiewiska
i przestrogi. Wewnątrz, skulona w po
zycji „padania na twarz”, znajduje się
figura Polaka - szlachcica w kontuszu,
z sumiastym wąsem i podgoloną czu
pryną. Rzeźba, wielkości nieco mniej
szej od naturalnej, miała być najwy
raźniej swoistym odwetem za wojenne
niepowodzenia i wróżbą przyszłego
zwycięstwa. Tego jednak „Vasie” ni
gdy nie dane było odnieść.
Ponieważ oryginalne detale rzeź
biarskie okrętu są wygładzone przez
wodę i przez to mniej czytelne, dla ce
lów ekspozycyjnych sporządzono ko
pię, dokładnie ukazującą lokatora klat
ki. Aby zaś zwiedzającym, przybywają
cym z całego świata, lepiej unaocznić
pochodzenie tak egzotycznej postaci,
zawieszono obok wizerunek „typowe
go Polaka” z XVII w. - reprodukcję
portretu Jakuba Sobieskiego. Podpis,
po szwedzku i angielsku, informuje:
„Polski szlachcic Jakub Sobieski.
Ubiór, długie wąsy i szczególnego ro
dzaju fryzura są charakterystyczne dla
polskiej arystokracji”. O tym, że był
on ojcem znanego przecież w Euro
pie króla Jana III, nie wspomniano.
Wśród eksponatów znajduje się
jeszcze jeden polski akcent - makieta
w kształcie dużej, trzymetrowej kuli,
ukazująca przebieg bitwy pod Oliwą,
z precyzyjnymi modelami okrętów.
Jej obecność dobrze skądinąd świad
czy o braku kompleksów u twórców
znakomitej ekspozycji sztokholm
skiego Muzeum „Vasy”.
Jarosław Komorowski
Spotkanie z książką

LEKSYKON WŁÓKIENNICTWA
ydana w 2006 r. przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Warszawie książka autorstwa Marty Michałowskiej Leksykon
włókiennictwa stanowi kompendium fachowej terminologii z tej dziedziny
czasów najdawniejszych po współczesność. Podtytuł publikacji - Surowce
i barwniki, narzędzia i maszyny, techniki i technologie, wyroby i dziedziny podkreśla obszerny zakres zagadnień, poruszonych przez autorkę, a dotych
czas traktowanych marginalnie lub pomijanych w opracowaniach. Co bardzo
ważne, w książce tej po raz pierwszy objaśnione i uporządkowane zostały
terminy historyczne i techniczne; polscy badacze tej tematyki uży
wają rozmaitych określeń, co powoduje chaos nazewniczy. Lek
sykon zawiera 3382 hasta, 250 rysunków (m.in. przedstawiają
cych wszystkie rodzaje splotów, wiązań i ściegów), 77 fotografii
(udostępnionych do reprodukcji nie tylko ze zbiorów muzealnych,
ale też od prywatnych kolekcjonerów) i jest najbardziej szczegó
łowym pod tym względem opracowaniem nie tylko w Polsce, ale
i na świecie.
Hasta, objaśniające ponad dwa i pót tysiąca zagadnień,
przedstawione zostały w porządku alfabetycznym. Przy terminach
stanowiących wyraz obcy lub będących zapożyczeniami z jeży
ków obcych podano język, z którego dane słowo pochodzi. Tek
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sty haseł zawierają podstawowe informacje, a liczne odsyłacze kierują czy
telnika do szczegótowszych objaśnień. Nazwy geograficzne podane zostały
w tradycyjnej spolszczonej pisowni. Poznanie poszczególnych terminów za
od
skakuje; przyzwyczajeni do odmiennych skojarzeń z danym słowem, wiele
razy zmuszeni zostajemy do konfrontacji z nowym ich znaczeniem. Oto kilka
przykładów. Ambasadorem nazywa się odmianę tkaniny wełnianej, fantazją przędzę jedwabną. Kamień - to dawna miara wagi wełny, kongres - tkanina
bawełniana. Oliwki są owalnymi guzikami drewnianymi oplecionymi jedwa
biem, modlitewnik jest rodzajem kobierca, nędza - przerabianą
tkaniną jedwabną. Książka może więc zainteresować nie tylko hi
storyków sztuki czy fachowców z branży włókienniczej, ale też po
lonistów i ich uczniów. Warto przytoczyć opinię dyrektora KOBiDŻ-u,

Jacka Rulewicza, zamieszczoną we wstępie od wydawcy: „Mamy
nadzieję, iż nasz leksykon znajdzie szeroki krąg odbiorców, stając
się istotną pomocą dla dokumentalistów i badaczy różnych profe
sji oraz pogłębiając zainteresowania pasjonatów tekstyliów”.
Książkę można zamówić w Krajowym Ośrodku Badań i Doku
mentacji Zabytków w Warszawie (00-464 Warszawa, ul. Szwoleże
rów 9, tel. 022 628 48 41, 622 60 92, e-mail: info@kobidz.pl; wydawnictwa@kobidz.pl; www.kobidz.pl). (ek)
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Nieznane rzeźby
Berrecciego w kaplicy Zygmuntowskiej
od koniec prac konserwa
medalionów z postaciami czte
torskich,
prowadzonych
rech ewangelistów oraz figur
w kaplicy Zygmuntowskiej na świętych w niszach i na ze
Wawelu (ukończone zostaty
wnętrznych narożach kaplicy.
Figury w niszach przedstawiały
w grudniu 2004 r.) odsłonięta
świętych Piotra, Pawła, Wacła
została jeszcze jedna, skrywa
wa, Floriana, Jana Chrzciciela
na przez pięć wieków tajemni
ca. Odkryto nieznane rzeźby
i Zygmunta. Nie wiadomo do
kładnie, która z figur jest autor
Bartłomieja Berrecciego.
Przy okazji przypomnijmy
skim dziełem Berrecciego,
kilka dat z dziejów kaplicy. La
a które wykonane zostaty przez
ta 1519-1520 - to czas, gdy
współpracujących z nim rzeź
wzniesiono mury kaplicy i przy
biarzy. W dniu 8 września 1533 r.
kryto je prowizorycznym da
odbyta się uroczysta konsekra
chem. Po tych pracach przy
cja kaplicy. Trwały w niej nadal
stąpiono do wykonania rzeź
prace wykończeniowe oraz
bionych płyt, które użyte zosta
przebudowy dokonywane z ini
ły jako wewnętrzne oblicowacjatywy Anny Jagiellonki. Pra
nie ścian. Przy ich rzeźbieniu
ce te, trwające prawie do koń
pracował osobiście Bartłomiej
ca XVI w., prowadził architekt
Berrecci. Towarzyszyli mu inni
i rzeźbiarz Santi Gucci.
rzeźbiarze: Giovanni Soli, Ni
W latach 1776-1777 odbyta
colas Castiglione, Jan z Ko
się pierwsza konserwacja kapli
szyc i Antonio da Fiesole.
cy. Wymieniono wtedy podłogi,
W 1524 r. zamontowano goto
część rozet w kopule oraz znisz
we płyty wewnątrz kaplicy. La
czone kamienne podstawy, na
ta 1525-1526 - to czas pracy
których ustawione zostaty posą
przy kopule: budowa tamburu,
gi świętych. Nowe elementy
kopuły oraz latarni, szklenie
podstaw zostaty umocowane za
okien oraz wykonanie postaci
pomocą gipsu. Stan ten trwał aż
anioła z krzyżem, wieńczącego
do 2004 r. Podczas prac kon
latarnię. W latach 1526-1531
serwatorskich przy dekoracji
prowadzono kolejne prace we
ścian oraz przy niszach i pod
wnętrzu kaplicy. Uzupełniono
stawach posągów zauważono
dekorację rzeźbiarską, w tym
podczas demontażu dekoracje
kartusze herbowe na pendenrzeźbiarskie zdobiące nisze.
tywach, stallę tronową, położo
Skąd wzięły się w tym miejscu
no też posadzkę oraz sprowa
rzeźbione ptyciny i dlaczego za
dzono marmur na posągi. Na
słonięto je figurami świętych,
lata te przypada także wykona
a nie wyeksponowano, jak po
nie królewskiego nagrobka,
zostałej dekoracji w kaplicy?

P

1.2. Rzeźbiarskie dekoracje nisz posągów świętych z kaplicy
Zygmuntowskiej
3. Jedna z figur w niszy, stan po konserwacji
(zdjęcia: Andrzej Nazar)

Profesor Ireneusz Pluska,
nadzorujący i kierujący praca
mi z ramienia Międzyuczelnia
nego Instytutu Konserwacji
i Restauracji Dziel Sztuki przy
ASP w Krakowie i Warszawie,
uważa, iż w ten sposób chcia
no zatuszować pomyłkę Ber
recciego i jego zespołu. Rzeź
by były zbyt duże i nie mieści
ły się w przeznaczonych dla
nich niszach. Ponieważ za bar
dzo wystawały poza ich obręb,
zdecydowano się na popra
wienie efektu
wizualnego.
Osiągnięto to za pomocą do
dania figurom podstaw. Za
bieg ten spowodował jednak
zasłonięcie pierwotnej dekora
cji nisz.
Co przedstawiają odsło
nięte rzeźby? Są to gryfy,
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uskrzydlone konie, aniołki na
gryfach, orły, wici roślinne oraz
twarze maszkaronów. W jed
nym z maszkaronów badacze
dopatrują się podobieństwa
do twarzy fundatora kaplicy, kró
la Zygmunta Starego. Nie wia
domo jednak, czy owo podo
bieństwo - to tylko dzieło przy
padku, czy może celowe działa
nie artysty.
Rzeźbiarska dekoracja nie
została wyeksponowana. Po
wykonaniu dokumentacji opi
sowej i fotograficznej oraz za
bezpieczeniu ponownie ją za
kryto. Konserwatorzy wykonali
odlewy z rzeźb. Kopie te trafią
zapewne do wawelskiego lapi
darium.

Andrzej Nazar

Nierozpoznana
fotografia
ofercie internetowej aukcji
Allegro starych fotografii
przedstawiających dzieta sztuki
jest stosunkowo niewiele. Mimo
to zdjęcie podpisane przez
sprzedającego
„ WARSZAWA
OBRAZ FRENKLA LUTZA”, choć
przedstawiało sfotografowany
w 1925 r. w Warszawie bardzo
dobry pod względem artystycz
nym i dziwnie znajomy portret
uśmiechniętego
mężczyzny,
przez dłuższy czas nie wzbudzi
ło większego zainteresowania.
Być może czynnikiem zniechę
cającym do bliższego przyjrze
nia się tej fotografii byt już sam
tytuł wystawionego na sprzedaż
obiektu, w którym niewłaściwie
zostało zapisane nazwisko mala
rza obrazu. Nie był nim „LUTZ"
(ani „Leutz", jak podano w szcze
gółowym opisie dołączonym do
oferty), lecz „LENTZ” - Stanisław
Lentz (1861-1920), malarz i ry
sownik, znakomity portrecista
oraz twórca scen malarskich
o tematyce społecznej, profesor
i dyrektor warszawskiej Szkoły
Sztuk Pięknych, członek ugrupo
wań artystycznych „Odłam”,
„Zero" i Towarzystwa Artystów
Polskich „Sztuka". Opis zdjęcia
powinien więc przyjąć następu
jącą postać: „Zdjęcie czarno-biate, o wymiarach 158 x 118
[mm], z opisem wykonanym
ołówkiem o treści “Warszawa [,]
Krak[owskie] Przedmieście] 19
[,] mieszkanie [Mieczysława]
Frenkla [namalowany przez Sta
nisława] Lentza portret artyst[y]
cfram[atycznego Mieczysława]
Frenkla [,] fonografię wykonano:]
II 1925 [r.,] fotografował: Jan
Kościesza] Jaworski”, stan jak na
skanie, polecam”.
Obraz,
będący
jednym
z najlepszych wizerunków ma
larskich Mieczysława Frenkla
(właściwie: Bonawentury Ada
ma Mieczysława Niwieńskiego,
1859-1935), wybitnego odtwór
cy ról komediowych (szczegól
nie fredrowskich i molierow
skich), a przy tym najbliższego
przyjaciela Stanisława Lentza
i jego ulubionego modela,
szczęśliwie
zachował
się
w zbiorach Muzeum Teatralne
go w Warszawie - „Portret Mie
czysława Frenkla”, olej, płótno,
138 x 107 cm, sygn.: „Sf. Lentz".
Namalowany w 1899 lub na po
czątku 1900 r., wystany został
na Powszechną Wystawę w Pa
ryżu w 1900 r., gdzie wyróżnio
no go złotym medalem. Po po
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wrocie z Paryża portret, stano
wiący własność aktora, zawisł
w salonie mieszkania Mieczy
sława Frenkla i jego żony Stani
sławy z Pyszników Frenklowej,
przy Krakowskim Przedmieściu
19, róg Trębackiej w Warszawie,
vis-a-vis dawnego kościoła kar
melitów. Po śmierci artysty prze
szedł na własność jego syna
Tadeusza (także aktora), a kie
dy i on zmarl, stał się własno
ścią synowej Mieczysława Fren
kla. Od niej obraz zakupił Arnold
Szyfman, dyrektor Teatru Wiel
kiego w Warszawie, który w lu
tym 1961 r. przekazał to dzieło
do zbiorów utworzonego z jego
inicjatywy Muzeum Teatralnego,
dysponującego już wtedy wła
sną siedzibą w murach odbudo
wanego z wojennych zniszczeń
gmachu teatru Antoniego Corazziego.
O słynnym portrecie pisał
Tadeusz Frenkiel:
„Kiedy tylko Lenc pozna! oj
ca, po powrocie z akademii mo
nachijskiej, pełen entuzjazmu dla
wszystkiego co holenderskie, od
razu i bez ceremonii pasowa! oj
ca na swój najlepszy model.
Ten pysk, to moja własność.
Holenderska bryła!!! - wołał.
I ten entuzjazm malarza do
modela trwał z górą lat czter
dzieści. Powstały niezliczone
karykatury, szkice przygodne,
na listach, zaproszeniach, na
wet na rachunkach... z pralni,
a oprócz nich, wielkie portrety
ojca, lub wspólne ich obu. Tych
portretów istnieje jeśli się nie
mylę około dziewięciu!!!
Apoteozą twórczości malar
skiej Lenca, byt wielki portret ojca
w wymiarach naturalnych p. t.
“Artysta przy biurku», szczególnie
przez Lenca ukochany i wyróż
niany, gdyż przyniósł artyście
wielki zloty medal Wystawy Pary
skiej z 1900 roku. Pozowanie do
tego portretu trwało z górą pól ro
ku. Lenc, który zwykle malował
szybko, i jak gdyby nieomylnie, tu
zamęczał ojca i pieścił się szcze
gółami nieskończenie długo.
Kiedy po ukończeniu wysta
wy, portret zawisł w salonie ro
dziców, Lenc, który bywał i tak
częstym gościem na herbatach,
zebraniach imieninowych, kola
cjach - jako swój i bliski, potroił
swe wizyty.
W najcudaczniejszej porze
dnia, w której nikt gości się nie
spodziewa, np. około dziesiątej
rano, ktoś walił mocno kułakiem

Stanisław Lentz, „Portret Mieczysława Frenkla” („Artysta przy biurku”), 1899
lub 1900, olej, płótno, 138 x 107 cm, sygn.: „St. Lentz",
fotografia Jana Kościeszy Jaworskiego, 1925

w drzwi wejściowe [...]. Ojca
o tej porze zwykle już nie było.
Matka była gdzieś w głębi miesz
kania zajęta swą tualetą lub spra
wami gospodarskimi. Ja w szkole. Zaaferowana sprząta
niem «mtodsza” otwierała drzwi.
Wchodzi! wolnym krokiem Lenc,
robiąc straszne miny do wystra
szonej służącej i tak jak stal,
w kapeluszu, w palcie, w kalo
szach i z ociekającym parasolem
(jeśli deszcz padał) właził do sa
lonu, brat pierwsze lepsze krze
sło, siadał okrakiem i zastyga!
w niemej kontemplacji przed
portretem. Próżne byty bezładne
pytania zakłopotanej młodszej...
- «jak godność”... «czy pan do
pana starszego”... «wfaśnie pani
nie ubrana więc nie wiem»...
Lenc odpowiada! jakimś
straszliwym chrząknięciem, wyj
mował z bocznej kieszeni palta
podręczne pudełko z farbami,
gwiżdżąc podchodził do portre
tu i przekręciwszy głowę, popra
wiał jakiś szczegół" (Tadeusz
Frenkiel, Mieczysław Frenkiel,
Warszawa 1939, s. 28-30).
Trzeba przyznać, że jest to
opowieść niepozbawiona ak
centów humorystycznych i nie
zwykle interesująca. Tylko czy
prawdziwa?

Według Ewy Makomaskiej,
znawczyni tematu i autorki nieopublikowanej dotąd, niestety,
biografii Mieczysława Frenkla, we
wszystko, o czym pisał Tadeusz
Frenkiel wierzyć nie można. Tych
w pełni ukończonych, olejnych
portretów jego ojca z pewnością
aż dziewięć nie było. Dobrze, że
w zbiorach warszawskiego Mu
zeum Narodowego zachował się
przynajmniej jeszcze jeden, nie
kiedy mylony z portretem pary
skim, „Portret Mieczysława Fren
kla” (ze splecionymi dłońmi) 1902, olej, płótno, 120 x 100 cm,
sygn.: „St [...]”, dawniej w zbio
rach Edwarda Neprosa.
Ciekawostką natomiast, wi
doczną na zdjęciu, zakupionym
przez redakcję za śmiesznie ni
ską kwotę 5 zł i ofiarowanym już
do zbiorów Muzeum Teatralnego
w Warszawie, jest niewielka,
obecnie zaginiona owalna pla
kietka z numerem „133", umiesz
czona na ramie portretu. To pa
miątka po wystawie w Paryżu numerek z katalogową pozycją
obrazu (por. Catalogue des Arti
stes Polonais a UExposition Inter
nationale Universalle de 1900 a
Paris, [b. m. i r. w.], s. 7, poz. 133).

Wojciech Przybyszewski
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ROZMAITOŚCI

Nowoczesna technika
w pałacu w Wilanowie
go i wykonaniu nowego dublażu.
ramach zakrojonych na
Podobne prace prowadzone są
szeroką skalę prac konser
watorskich w patacu w Wilanow patacu przy innych obrazach
plafonowych J. E. Szymonowiczawie, 20 stycznia br. przeprowa
-Sieminigowskiego w Antykamedzono badania ultrafioletowe
i termograficzne w Sypialni Kró
rze i Sypialni Królowej.
Badania termograficzne, pro
la i w Wielkiej Sieni.
Po zdemontowaniu baldachi
wadzone za pomocą kamery ter
mu nad łożem monarchy w Sy
mowizyjnej przez Sławomira Mytypialni Króla, częściowo zasłaniają
ka pod kierunkiem dyrektora Mię
dzyuczelnianego Instytutu Konser
cego sufit, wykonano techniką fluwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy
orescencji wzbudzonej promienia
mi ultrafioletowymi zdjęcie plafonu
ASP w Warszawie prof. Andrzeja
z obrazem Jerzego Eleutera SzyKossa, miały na celu sprawdzenie
monowicza-Sieminigowskiego
skuteczności
izolacji
tynków
„Lato" (ok. 1689 r.). Niewidoczne
i okien w Wielkiej Sieni patacu
na obrazie w normalnym świetle,
w Wilanowie, poddanych już czę
teraz wyraźnie rysujące się wzdłuż
ściowej restauracji. Pomiarom
linii szycia pięciu brytów płótna
sprzyjała niska temperatura po
oraz nieregularnie rozrzucone na
wietrza (—15°C) panująca tego
powierzchni całego obrazu ciem
dnia na zewnątrz budynku. W trak
ne plamy wskazują na miejsca,
cie badań na ekranie kamery uka
w których przed kilkudziesięciu la
zywały się kolejne ściany pomiesz
ty położono retusze. Jak stwierdził
czenia w postaci wielobarwnych
prowadzący badania dr Krzysztof
map odzwierciedlających rozkład
Chmielewski z Wydziału Konser
miejsc o niezadowalającej szczel
wacji i Restauracji Dziel Sztuki
ności. Tam, gdzie panowała niż
ASP w Warszawie, będą one wy
sza temperatura, plamy przybiera
magały konserwatorskiej korekty,
ły barwę niebieską i zieloną,
podobnie jak o wiele większe od
w miejscach o temperaturze wyż
nich, świecące na żółto fragmenty
szej zmieniały się od żółtej i poma
obrazu ujawniające sposób roz
rańczowej aż do czerwonej. Dzięki
mieszczenia na płótnie starych
nowoczesnej metodzie badawczej
werniksów. Wybrzuszone pod
w ciągu krótkiego czasu udało się
własnym ciężarem dużych roz
ustalić, którędy z pałacu ucieka
miarów płótno najpewniej będzie
jeszcze ciepło oraz sformułować
też wymagało ingerencji fachow
kolejne wytyczne dla ekip kontynu
ców, polegającej na rozklejeniu
ujących prace konserwatorskie.

W

Szwedzka królewna
utrwalona w brązie
rólewna szwedzka Anna
Wazówna, siostra króla
Zygmunta III Wazy, ma swój po
mnik w Polsce. Stanął on
w Brodnicy na Pomorzu, w mie
ście, w którym w latach 1604-1625 była starościną (zob.
„Spotkania z Zabytkami", nr 10,
2005). Pomnik wzniesiono z ini
cjatywy burmistrza miasta Wa
cława Derlickiego z okazji przy
padającej w 2005 r. 380. roczni
cy śmierci Wazówny. Rzeźba
została zaprojektowana i odla
na z brązu przez grudziądzkie
go artystę Ryszarda Kaczora,
autora m.in. pomnika Jana
Pawła II w Zawierciu i rzeźby
narciarza w szwedzkim mieście
Falun. Wysokość pomnika Wa
zówny, postawionego pomię
dzy zamkiem krzyżackim a pa
łacem starościńskim, wynosi
3,8 m. Postać królewny usta
wiona jest na cokole w kształcie
stożka, wyłożonym kostką gra
nitową, co w założeniu twórcy
rzeźby ma podkreślać związki
Wazówny z ziemią brodnicką.
Sylwetka starościny ukazana
została w pozycji stojącej.
W dłoniach trzyma wiązankę
kwiatów lub ziół, co stanowi od
niesienie do botanicznych za
miłowań królewny. Przed posta
cią wyrasta wieża brodnickiego
zamku, w którym 6 lutego 1625 r.
Anna Wazówna zmarła i tu zo-

K

Pomnik Anny Wazówny,
widok od strony patacu
starościńskiego w Brodnicy

stała pierwotnie pochowana
przed jej oficjalnym pochów
kiem w kościele Najświętszej
Marii Panny w Toruniu w 1636 r.
Na cokole umieszczono tablicę
o treści: „Anna Wazówna,
szwedzka królewna, starościna
brodnicka". Po kolumnie Zyg
munta III w Warszawie jest to
kolejny pomnik Wazów w na
szym kraju.
Paweł Stanny

Spotkanie z książką

RZEŹBA POLSKIEGO DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
ojawienie się na rynku wydawniczym syntezy polskiej sztuki z dowolnie wy
wione wielu osobistych, głęboko przemyślanych i na nowo zdefiniowanych ocen
branej dziedziny - wyłączywszy może malarstwo, które doczekało się już
oraz refleksji. Zapowiedzią takiego stanu rzeczy są już same tytuły rozdziałów
wielu mniej lub bardziej wnikliwych i kompetentnych opracowań - zawsze bu(Przedświt niepodległości - sztuka legionowa, Polska droga do nowoczesności
dziło u nas uzasadnione zainteresowanie. Szczególnie, jeśli dziedziną tą jest cią
i impulsy europejskie, Unizm Władysława Strzemińskiego. Rzeźby czasoprze
gle jeszcze słabo poznana i opracowana rzeźba. Nie dziwi więc fakt, że kiedy
strzenne Katarzyny Kobro, Rytm - estetyka „środka ’ i Art Deco, Skarbiec sztuki lu
na początku grudnia ubiegłego roku otrzymaliśmy długo wyczekiwaną książkę
dowej - Tatry. Podhale. Zakopane, Wielki mag - Xawery Dunikowski, Demonicz
Aleksandry Melbechowskiej-Luty Posągi iludzie. Rzeźba polska dwudziestolecia
na wyobraźnia Stanisława Szukalskiego, Rzeźbiarki, Kult - mit - legenda. Portret
międzywojennego (1918-1939), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005 (ss. 424,
wielokrotny Józefa Piłsudskiego - to tylko niektóre z nich), potwierdzeniem zaś
ii 191) , w gronie osób dobrze zorientowanych w nowościach wydawniczych po
lektura książki.
zycja ta stała się jednym z najchętniej kupowanych świątecznych upominków.
Jak pisze autorka opracowania: „ Trzonem niniejszej pracy jest prezenta
Po wydanym w 1993 r. przez Instytut Sztuki PAN w Warszawie dwuczę
cja sylwetek twórców działających między wojnami, ich dążeń, imperatywów
ściowym opracowaniu Aleksandry Melbechowskiej-Luty i Piotra Szuberta Po
i dokonań. Znaleźli się wśród nich rzeźbiarze należący do różnych pokoleń;
sągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie (1815-1889) samodzielna
często byli to artyści obdarzeni autentyczną pasją, wybitnie uta
praca Aleksandry Melbechowskiej-Luty jest kolejną syntezą
lentowani, otoczeni uznaniem i sławą; obok nich pracowali
rzeźby polskiej, tym razem poświęconą dwudziestoleciu mię
skulptorzy bardzo zdolni, wrażliwi i dobrze wyszkoleni, którzy jed
dzywojennemu. Do zamknięcia serii pozostaje więc już tylko nak nie zdołali się wybić, pozostali mniej znani i niedostatecznie
niestety, jeszcze nieopracowany - okres przełomu wieków
docenieni. Starsi, ukształtowani na przełomie wieków, uwalniali
(1890-1917), zaplanowany jako tom drugi wydawnictwa. Goto
się później od magii modernizmu i legendy Młodej Polski, i two
we natomiast są już teksty źródłowe i zestawienie bibliografii do
rzyli nową formulę własnej sztuki, młodsi zaś zaczynali wszystko
omawianej tu książki A. Melbechowskiej-Luty. Bez względu na
«od początku* i rozwinęli szeroką działalność w nowej rzeczywi
trudności formalne powinny one jak najszybciej ukazać się dru
stości po drugiej wojnie światowej. W licznym gronie rzeźbiarzy
kiem w postaci dodatkowego zeszytu do tej książki, zatytułowa
poważnie, jak nigdy dotąd, zaznaczyły swoją obecność artystki".
nego Posągi i ludzie. Rzeźba polska dwudziestolecia międzywo
Książkę można kupić w wyspecjalizowanych księgarniach
jennego (1918-1939). Teoria i krytyka.
lub w wydawnictwie, wysyłając zamówienie pod adresem: Wy
Publikacja spełnia wszystkie wymogi stawiane nowocześnie
dawnictwo Neriton, skr. pocztowa 25, 00-952 Warszawa 40, te
opracowanej syntezie sztuki, co jednak nie przeszkadza temu, by
lefonicznie lub faksem (0-22 831-02-61 w. 26) oraz za pośred
można ją było w pełni uznać za opracowanie autorskie, niepozbanictwem strony internetowej (www.neriton.apnet.pl). (wp)
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Szanowni Państwo!

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego
miesięcznika są oczywiste:
-

Chciatabym wypowiedzieć
1 się na temat artykułu Piotra
Bireckiego „Datowanie ołta
rza w kościele w Dżwierznie" („Spo
tkania z Zabytkami", nr 1, 2006). Moje
uwagi dotyczą napisu łacińskiego
umieszczonego w uszakach przy ołta
rzu oraz nad nim.
Pierwsza część napisu znajduje się
nad ołtarzem: „ALTARE PRIVILEGIATUM ELIBERATIONIS ANIMAE QUALIBET FERIA SEXTA", co oznacza: ołtarz
mający przywilej wyzwalania dusz każ
dego piątku. Napis w lewym uszaku
przetłumaczony jest poprawnie: „NEC
NON MUNIFICENCIA BENEFACTORUM ERECTUM 1752" - a także
szczodrobliwością dobroczyńcy zbu
dowany 1752. Napis w prawym usza
ku, po rozwinięciu zastosowanych
skrótów, wyglądać powinien następu
jąco: „CURA ET IMPENSA REVERENDl PETRI SADOWSKI CURATI HUIUS
LOCI ANNO DOMINI" - troską i kosz
tem czcigodnego Piotra Sadowskiego
proboszcza tego miejsca roku pań
skiego. Aby tekst z uszaków zachowy
wał logikę, proponuję go czytać na
stępująco: „NEC NON MUNIFICEN
CIA BENEFACTORUM CURA ET IM
PENSA REVERENDI PETRI SADOWSKI
CURATI HUIUS LOCI ERECTUM AN
NO DOMINI 1752". Może malarz nieznający łaciny źle rozpisał tekst
w uszakach. Co do zastosowanych
skrótów, które autorowi sprawiały kło
pot, to mamy tu do czynienia z nastę
pującymi: „BENEFACTORU" (nad „u"
pozioma falka - tylda) należy rozwinąć
jako „BENEFACTORUM", „HUI" ze
znakiem, który jest w tekście interpre
towany jako „9" to skrót zwany „lunu
la", oznaczający ,,-US”. Widzę też wąt
pliwości autora przysłowie „LOCI", ale
na podstawie zamieszczonego zdję
cia nie potrafię stwierdzić jak wygląda
ten wyraz w inskrypcji i czy jest tam za
stosowany jakiś skrót.

Z poważaniem

Anna Górska
Warszawa

Od redakcji
Niemal identyczne objaśnienia zawie
ra także list, który nieco później otrzyma
liśmy od prof. Mariusza Karpowicza.
Czytamy w nim m.in.: „[...] Żeby było

trudniej - zastosowano barokowy kon
cept - należy czytać oba medaliony na
raz, tyle, że osiemnastowieczni realizato
rzy pomylili kolejność - prawy winien być
lewy, a lewy - prawy. Całość znaczy:
"Staraniem i nakładem, a także szczo
drobliwością dobroczyńcy księdza Piotra
Sadowskiego, proboszcza tego miej
sca, wzniesiony roku Pańskiego 1752»”.
Spełniając prośbę prof. M. Karpowi
cza, list w całości przekazaliśmy auto
rowi artykułu.

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom
z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)
• dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2003 i 2004 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami
i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym
Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
/ Biblioteka Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek Nr 28 im. Angeli Truszkowskiej w Warszawie Wawel narodowi przywrócony. Odzyskanie zamku i jego odnowa 1905-1939, katalog wystawy,
Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2005
/ Lidia Rogala z Trzydnika Małego - Gliwicki Preis-Courant. Wzorniki wyrobów Królewskiej Odlewni
Żeliwa w Gliwicach w zbiorach Muzeum w Gliwicach, Wydawnictwo Muzeum w Gliwicach,
Gliwice 2005
/ Janusz Cepcer z Andrychowa - Wojciech Paczuski, Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej,
kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2005
/ Janusz Szeremeta z Lodzi - Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec
współczesnych zagrożeń, pod red. Emanuela Okonia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Toruń 2005
/ Przemysław Maćkowiak z Lubonia - Lakshmi Bhaskaran, Design XX wieku. Główne nurty i style
we współczesnym designie, ABE Marketing, Warszawa 2005

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 War
szawa, ul. Agrykoli 1, BPH SA Warszawa nr 02 1060
0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy doko
nywać na blankietach przekazów pocztowych i ban
kowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym
miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenume
raty opłaconej na cały 2006 r. - 72 zł. Prenumerata
zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery
z lat 2000-2004 w cenie 1,50 zl za 1 egz. dostępne są
w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można
uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26, 0-22 621-62-41
w. 252 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez listono
szy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony.
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania
lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres
od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na
okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca,
do 3 1 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce
zamieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty
do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnie
niem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobie
rania dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełnia
nia blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzempla
rze są doręczane do miejsca zamieszkania prenume
ratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zama
wiać również za pośrednictwem stron internetowych
(www.poczta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwar
tał 2006 r. przyjmowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” moż
na nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Nauko
wej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmie
ście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4),
Centrum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”,
w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Agrykoli
1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na
terenie całego kraju.
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Zabytki utracone

Kościół dominikanek w Sochaczewie
rchitektoniczne zabytki książęcego miasta, stolicy ziemi sochaczewskiej, nie miały szczęścia do historii. Wspaniała panorama
od strony Bzury z zamkiem na wzgórzu i położonymi na wyniosłej
skarpie dwoma gotyckimi kościołami, nie wspominając już o sakral
nych i świeckich budowlach nowożytnych, wielokrotnie była łatwym ce
lem dla nieprzyjacielskich armat. Do zniszczeń dokładały się też poża
ry, a po nich brak środków na odbudowę i opiekę nad historycznymi
pamiątkami.
Zamek książąt mazowieckich, zniszczony przez Szwedów i zanie
dbany przez starostów, zniknął z powierzchni ziemi; stojące na jego
miejscu na wzgórzu zrujnowane mury osiemnastowiecznego budynku
kancelarii uchodziły przez wiele lat za relikty książęcej siedziby. Famy
kościół św. Wawrzyńca, fundowany w połowie XV w. przez księżnę
Małgorzatę, małżonkę Ziemowita V, spłonął w roku 1793. Nabożeń
stwa parafialne przeniesiono do kościoła dominikanów, a mury pozwo
lono rozebrać miejscowej gminie żydowskiej na budowę synagogi.
Wspomniany kościół dominikanów, również pochodzący z XV w., po
zniszczeniach kolejnych wojen światowych został rozebrany, a na jego
miejscu stanęła budowla modernistyczna, niegdyś znana powszech
nie jako jedna z nielicznych nowych świątyń wzniesionych w czasach
Polski Ludowej. Dziś nowoczesność jego architektury bardzo już przy
bladła.
Dość niespodziewanie w 2005 r., w trakcie prac przy budowie par
kingu na południe od kościoła farnego, odsłonięte zostały mury funda
mentowe południowej ściany i trójbocznego zamknięcia prezbiterium in
nego kościoła oraz części wschodniego i południowego skrzydła klasz
tornego. Wykonane są z cegły nowożytnej z użyciem głazów eratycznych. Pod całą szerokością prezbiterium znajdowała się krypta, sklepio
na kolebką, z której zachowały się opory i zaczątek tuku ceglanego skle
pienia. Podczas dalszych prac odsłonięto fundamenty podłużnych ścian
nawy i zachodniej fasady od strony skarpy.
Rzut oka na przedwojenny plan miasta wyjaśnił natychmiast, jaką
budowlę znaleziono. Przy ruchliwej szosie prowadzącej do mostu stał
niegdyś klasztor sióstr zakonu św. Dominika. Ich kościół leżał na skarpie
nad Bzurą, po stronie południowej kościoła dominikanów (obecnie w je
go miejscu stoi kościół parafialny), oddzielony od niego tylko niewielkim
cmentarzem, przez który przeprowadzono w XIX w. szosę Warszawską,
biegnącą między oboma kościołami do nowego mostu.
Konwent dominikanek w Sochaczewie założony został po roku 1606
(wykaz klasztorów dominikańskich jeszcze go w tym roku nie notuje),
a przed rokiem 1613 (czy nawet 1609), z którego pochodzi konstytucja
sejmowa, udzielająca temu klasztorowi prawa do zakupienia kilku do
mów i placów oraz uwalniająca teren klasztoru od podatku i Jmpedymentów wszelakich". Przywilej ten rozszerzono w 1616 r. na nowe place.
Przez prawie półtora stulecia budowle dominikanek byty drewniane.
Murowany kościół wybudowany został w latach 1748-1755 z fundacji
Walentego Łuszczewskiego, podkomorzego sochaczewskiego, i jego
żony Anny z Nieborowskich (w podziemiach kościoła mają spoczywać
oboje fundatorzy).
Była to niewielka świątynia jednonawowa, o kwadratowym korpusie
i krótkim, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Elewacje artykułowane
były płaskimi lizenami, w fasadzie od strony rzeki tworzącymi trójosiowy
portyk zwieńczony trójkątnym tympanonem z okulusem. Od południa
przylegał budynek klasztoru, w większości parterowy, od strony rynku,
na wschód od kościoła, łączyła się z nim jednopiętrowa, kwadratowa
w planie kamieniczka.
W 1820 r., po zamknięciu klasztoru i przeniesieniu dominikanek do
Piotrkowa, klasztor został zamieniony na koszary wojskowe. Namiestnik
Józef Zajączek 24 października 1820 r. przekazał budynek poklasztorny
na własność miasta, a zarządzać nim miała Komisja Rządowa Wojny
„zważywszy, iż może być przeistoczony w części na stały lokal lazareto
wy, wreszcie na skład pułkowy oraz na pomieszczenie w nim części szta
bu pułkowego" (AGAD, Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych,
vol. 1839, Akta miasta Sochaczewa). Prace przebiegły bardzo szybko
i już 22 lutego 1822 r. dyrektor Korpusu Inżynierów, gen. Mallet, przestał
do wiadomości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych meldunek kapi
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tana Wilsona o zakończeniu adaptacji. Wynika z niego, że w 1821 r.
przebudowano budynek klasztoru na lazaret pułkowy oraz wystawiono
nowy budynek łaźni i łazienki. Kościół przekształcono na szwalnię i ma
gazyn pułkowy, piętrowy budynek od strony rynku pomieścił mieszkanie
dowódcy pułku, a dawny sklepiony spichlerz oprócz składu zboża po
mieścił warsztaty i piekarnię.
Rysunki inwentaryzacyjne wraz z projektem adaptacji, sporządzone
przez inżynierów Komisji Rządowej Wojny, znajdowały się pierwotnie
w aktach KRSW, ale już po kilku latach zostały z nich wyłączone, jak podaje odręczna notatka: „na polecenie Księcia Namiestnika". Obecne
miejsce ich przechowywania nie jest znane.
Rewizja budynków w 1822 r. opisuje je następująco: „Gmach ten po
dominikankach położony jest frontem do ulicy Zatylnej Farnej, tyłem zaś
do rzeki Bzury. Dawny kościół i klasztor, a teraz lazaret massiv murowa
ny, dachówką pokryty, bez piętra, pięć sal dla chorych i inne stancyje
oraz łaźnię w sobie mieszczący, długości łokci 151, szerokości łokci 14
V2 i wysokości łokci 4 'A, przy którym znajduje się: 1) kamienica o jednym
piętrze dachówką pokryta, na kwaterę dla dowódcy pułku przeznaczona
i wyrestaurowana; 2) szwalnia i skład effektów pułkowych w jednym gma
chu z kościoła przerobionym o jednym piętrze; 3) lamus massiv murowa
ny w dziedzińcu oparkanionym, gontami kryty, na piekarnię przerobiony;
tam mieści się skład na zboże i chleb, kuźnia i puszkarnia wojskowe"
(AGAD, Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, vol. 1839, Akta
miasta Sochaczewa).
Autor Opisu świątyń katolickich w parafii Sochaczew (Sochaczew
1928), ks. Franciszek Garncarek (zapewne by uzasadnić roszczenia pa
rafii do tej nieruchomości) podaje w swej broszurze, że kościół domini
kanek służył wtedy jako parafialny i dopiero gdy w 1867 r. sąsiedni ko
ściół dominikanów, po uprzedniej kasacie klasztoru, wraz z zabudowa
niami został oddany duchowieństwu parafialnemu, wówczas zaborcy
przerobili i haniebnie zeszpecili kościół dominikanek, zamieniając go
również na koszary wojskowe. Dokumenty nie potwierdzają tej wersji.
Już w 1821 r. kościół po dominikankach został zajęty przez wojsko
i znacznie przebudowany, m.in. podzielono wnętrze stropem i przebito
dodatkowe okna w dolnej kondygnacji. W 1914 r., podobnie jak kościół
parafialny, również zabudowania poklasztorne dominikanek uległy po
ważnemu zniszczeniu.
Gdy uszkodzone i opuszczone przez rosyjskie wojsko budynki do
minikanek zostały w 1915 r. przejęte przez parafię, z powodu całkowite
go zrujnowania służącego parafii kościoła dominikanów, proboszcz, ks.
Franciszek Tacikowski dzięki ofiarności parafian odbudował prowizo
rycznie dawny kościół dominikanek, do którego przeniesiono nabożeń
stwo parafialne. Prace przy tej świątyni trwały jeszcze w 1919 r. Pomiesz-

ROZWIĄZANIE KONKURSU
„Z jakiego to muzeum?"
Konkurs „Z jakiego to muzeum?’’, ogłoszony w ubiegło
rocznym monograficznym numerze „Spotkań z Zabytka

mi”, poświęconym warszawskim muzeom (nr 11, 2005),
wzbudził duże zainteresowanie Czytelników, a znakomita

większość nadesłanych

odpowiedzi

była prawidłowa.

Przypominamy, że pytaliśmy o wybrane obiekty z war

szawskich muzeów opisywane i reprodukowane w nie
dawno opublikowanych u nas artykułach, prosząc o skoja
rzenie ich z macierzystym muzeum.

1. Tadeusz Makowski, „Szewc”, 1900, ol., pt. - Muzeum Naro
dowe w Warszawie
2. Siodło damskie, połowa XIX w. - Muzeum Łowiectwa i Jeź
dziectwa w Warszawie
3. Komplet do betelu z Birmy, XX w., laka złocona - Muzeum
Azji i Pacyfiku w Warszawie
4. Jan Matejko, „Rejtan - Upadek Polski”, 1866, ol., pł. - Za
mek Królewski w Warszawie
5. Malarz polski, „Portret Jeremiego Wiśniowieckiego", frag
ment tableau „Rodzina Wiśniowieckich", druga potowa
XVIII w., ol., pł. - Muzeum-Patac w Wilanowie
6. Autograf listu Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały
pisanego 28 VII 1849 r. - Muzeum Fryderyka Chopina To
warzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie
7. Pisanki ze Śląska Opolskiego wykonane techniką rytowniczą, druga połowa XX w. - Państwowe Muzeum Etnogra
ficzne w Warszawie

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosowano dwa

1. Prezbiterium kościoła dominikanek, widok od strony dziedzińca,
okoto 1920 r.
2. Odsłonięty w 2005 r. fundament prezbiterium kościoła dominikanek
3. Miejsce po rozebranym zespole dominikanek, widok z góry
zamkowej, 2005 r.
(zdjęcia: 1 - zbiory ZAPPW, 2,3- Robert M. Kunkel)

dzieścia nagród książkowych, ufundowanych przez Muzeum-Patac w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Narodowe w War

szawie oraz Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.

Nagrody otrzymują:
Zbigniew WEŻGOWIEC z Łodzi, Witold KLIZA z Chełma, Ur
szula KOPEĆ z Majdanu Królewskiego, Teresa WITUSIAK ze

czenia w dawnych budynkach klasztornych zajęty mieszkania dla księ
ży, służby kościelnej i kancelaria oraz sala parafialna. W piętrowej ka
mienicy od strony rynku pomieścił się natomiast urząd hipoteki miej
skiej oraz przytułek dla bezdomnych. Po odbudowie i konsekracji ko
ścioła po dominikanach, 30 września 1922 r. parafia powróciła do tej
świątyni, a kościół dominikanek służył jako kaplica pogrzebowa.
Podczas walk nad Bzurą w 1939 r. oba kościoły - dominikanów
(parafialny) i dominikanek - zostały zburzone i ostatecznie rozebrane.
Na miejscu świątyni dominikanów stanął po wojnie nowy kościół para
fialny, miejsce po klasztorze i kościele dominikanek pozostało niezabu
dowane. Jednak jeszcze fotografie tego terenu robione w latach sześć
dziesiątych ze wzgórza zamkowego pokazują gruzowisko po rozebra
nej ruinie. Wystarczyło pól wieku, by „czas zaćmił" ostatnie ślady po
obecności sióstr w Sochaczewie. Obecnie powstaje na tym terenie par
king. Jednak zanim betonowe kostki przykryją pozostałości świątyni, na
polecenie konserwatora zabytków prace budowlane zostały wstrzyma
ne do czasu wykonania niezbędnych prac badawczych. Odkryte relikty
są sukcesywnie odsłaniane i profesjonalnie dokumentowane pod kie
runkiem archeologa, mgr. Ryszarda Cędrowskiego we współpracy
z mgr. Tomaszem Karolakiem z Muzeum Ziemi Ciechanowskiej, spra
wującym nadzór archeologiczny nad pracami.

Robert M. Kunkel

Szklarskiej Poręby, Marian MARYSZEWSKI z Jaroszowca, Ra

dosław FALGOWSKI z Lublina, Zofia JAMROGA ze Szczecina,
Leni WAGNER-SZUMIGAJ z Warszawy, Aleksander STUKOWSKI z Poznania, Czesław JEDNORÓG z Żagania, Klaudia LI
TWIN z Sanoka, Krzysztof URBANIAK ze Zgierza, Stanisław

CHOLEWA z Gliwic, Aleksandra MOSSAKOWSKA z Warsza
wy, Katarzyna GUŹDZIOŁ z Ostrowa Wielkopolskiego, Mag
dalena OLSZEWSKA z Warszawy, Stanisław BUDZISZ z Wła

dysławowa, Franciszek DZIĘGIELEWSKI z Rumii, Wacław
GRZYBKOWSKI z Gdańska i Agata DROŻDŻ z Warszawy.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy
za wspólną zabawę!

Laureatom gratulujemy wiedzy i szczęścia w losowaniu!
Mieszkańcy Warszawy mogą odbierać nagrody bezpośred
nio w redakcji, pozostałe osoby otrzymają je pocztą.

Misterium Męki Pańskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Od prawie 400 lat, każdego roku w najstarszym i największym polskim
zespole kalwaryjnym - w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywa się rytuał na
bożeństwa pasyjnego. To dramatyczne Misterium Męki Pańskiej po
czątkowo ograniczało się tylko do sceny odczytywania wyroku przez
Piłata, potem było stopniowo rozbudowywane. Poprzedza je obrzęd
wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową i trwa od Wielkiej
Środy do Wielkiego Piątku. Dramatyzm misterium wzbogaca umiejsco
wienie go w rozległym parku modlitwy z cennymi budowlami kultowy
mi, których początki sięgają pierwszych lat XVII w. W 1999 r. Kalwaria
Zebrzydowska, jako miejsce bardzo ważne pod względem duchowym,
będące jednocześnie przykładem architektury manierystycznej osa
dzonej w naturalnym otoczeniu, wpisana została na Listę Światowego

Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO (więcej na temat Kal
warii Zebrzydowskiej w „Spotkaniach z Zabytkami", nr 4, 2000).

(zdjęcia: Mariano Cardarella)

